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 20 maja 2021 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 407)

U S T A W A z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz.
685, 694 i 802)
Art. 2.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
zastrzeżeniem art. 2a;
2) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej;
3) terytorium Unii Europejskiej - rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Unii
Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy:
a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man
traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki
Cypru,
b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako
wyłączone z terytorium Unii Europejskiej:
– wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,
– Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,
– Livigno, Campione d'Italia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej,
– francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej - z Republiki Francuskiej,
– Górę Athos - z Republiki Greckiej,
– Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii,
– Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej,
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-2c) 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:
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
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-3tego 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;
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;
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-415) 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 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;
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 2020 r. poz.
1426, 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
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-5lasów 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;
<22a) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – rozumie się przez to
dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego
rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce
towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa
członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który
jest:
a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku

od

towarów

i

usług,

którzy

nie

mają

obowiązku

rozliczania

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku

od

wartości

dodanej,

wewnątrzwspólnotowego

którzy

nie

nabycia

mają

towarów

obowiązku

rozliczania

odpowiadającego

wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub
c) podmiotem niebędącym podatnikiem
– pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani
towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;
22b)

sprzedaży na odległość towarów importowanych – rozumie się przez to dostawę

towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym
wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z
terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego,
który jest:
a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku

od

towarów

i

usług,

którzy

nie

mają

obowiązku

rozliczania

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku

od

wartości

dodanej,

którzy

nie

mają
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nabycia

towarów

odpowiadającego

wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub
c) podmiotem niebędącym podatnikiem
– pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani
towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;>
[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
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
inwestycyjnymi,

przedsiębiorstwo

maklerskie,

zarządzającego

alternatywnymi

zarządzającego
funduszami

funduszami

inwestycyjnymi,

będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym
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-7charakterze, 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] <drogą elektroniczną> , 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;
27a)

systemie elektroenergetycznym - rozumie się przez to system elektroenergetyczny w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z
2020 r. poz. 833, 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
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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;
<27ba) wartości rzeczywistej - rozumie się przez to wartość rzeczywistą, o której mowa
w art. 1 pkt 48 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28
lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych
przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn.
zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2446”;>
27c)

(uchylony);

27d)

(uchylony);

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 (ex CN 4902 i ex CN 4911),o tematyce regionalnej lub lokalnej, także
przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz
w tygodniu w postaci 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,
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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 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r.
poz. 72);
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;
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.
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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 2020 r.
poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432),
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639 oraz z 2021 r. poz.
432);
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. z 2021 r. poz. 170);
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;
45) transferze bonu - rozumie się przez to emisję bonu oraz każde przekazanie tego bonu po
jego emisji;
46) systemie TAX FREE - rozumie się przez to system teleinformatyczny na Platformie
Usług

Elektronicznych

Skarbowo-Celnych

służący
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- 11 elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w
szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji.
Art. 3.
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. W przypadku [podatników]:
1) (uchylony);
[2) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium kraju - właściwym organem podatkowym jest
Naczelnik

Drugiego

Urzędu

Skarbowego

Warszawa-Śródmieście,

zwany

dalej

"naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego";
3) o których mowa w art. 130a pkt 2, i podmiotów zagranicznych, o których mowa w art.
131 pkt 2, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której
mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, dla których państwem członkowskim konsumpcji
jest Rzeczpospolita Polska - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego
Urzędu Skarbowego.]
<2) podatników:
a) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium kraju,
b) o których mowa w art. 109b,
c) korzystających z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach
6a, 7 i 9,
d) działających w charakterze pośredników na rzecz podatników korzystających z
procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9
– właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego
Warszawa-Śródmieście, zwany dalej „naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego”;
3) podatników:
a) o których mowa w art. 130a pkt 2 i art. 138b ust. 1, oraz podmiotów zagranicznych, o
których mowa w art. 131 pkt 2, zidentyfikowanych na potrzeby procedur
szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9, dla których
państwem członkowskim konsumpcji, o którym mowa w art. 130a pkt 2a, art. 131
pkt 3a i art. 138a pkt 4, jest Rzeczpospolita Polska,
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procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, dla których
państwem członkowskim konsumpcji, o którym mowa w art. 130a pkt 2a, art. 131
pkt 3a i art. 138a pkt 4, jest Rzeczpospolita Polska
– właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.>
3a. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1a i art. 17 ust. 1i, właściwym
organem podatkowym jest organ podatkowy, który był właściwy dla zmarłego podatnika w
dniu jego śmierci.
Art. 7.
1. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:
1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu
takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za
odszkodowanie;
2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o
podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach
odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń
przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie
przeniesione;
3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak
również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli
komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej
własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na
rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
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2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również
przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa,
w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w
tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków
spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych,
członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub
wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek,
jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.
4. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez
podatnika jednej osobie towary:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku),
jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa
cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt
wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz
towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w
jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:
1) ma na celu promocję tego towaru oraz
2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego
towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem
promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.
8. (uchylony).
9. Przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z
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oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.

<Art. 7a.
1. W przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego,
takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, zwanego
dalej „interfejsem elektronicznym”, sprzedaż na odległość towarów importowanych
w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten
samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.
2. W przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego,
dokonanie na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego
siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej:
1) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub
2) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem
– uznaje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, samodzielnie otrzymał towary
i dokonał ich dostawy.
3. Przez ułatwianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się ułatwianie w rozumieniu
art. 5b rozporządzenia 282/2011.>
Art. 12.
1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od
wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie
towarów, w przypadku gdy:
1) towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla
których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium kraju, jeżeli
towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego
rzecz;
2) przemieszczenie towarów następuje w ramach [sprzedaży wysyłkowej na terytorium
kraju] < wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość>;
3) towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie
części transportu pasażerów, o której mowa w art. 22 ust. 5, z przeznaczeniem dokonania
ich dostawy przez tego podatnika lub na jego rzecz na pokładach tych pojazdów;
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- 15 4) towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi towarów dokonanej
przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane
na terytorium kraju;
5) towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej
dostawie towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika na
terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju;
6) towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium kraju na rzecz tego podatnika
usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary
po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium państwa
członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione;
7) towary mają być czasowo używane na terytorium kraju w celu świadczenia usług przez
tego podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa
członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu;
8) towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium kraju, nie dłużej
jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium
państwa trzeciego na terytorium kraju z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony
od cła;
9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie
elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii
cieplnej lub chłodniczej.
2. W przypadku gdy ustaną okoliczności, o których mowa w ust. 1, przemieszczenie towarów
uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Art. 13.
1. Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,
rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w
art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem
ust. 2-8.
2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:
1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji
wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium
kraju;
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- 16 2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest
zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju;
3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli
przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku
akcyzowym,

są

objęte

procedurą

zawieszenia

poboru

akcyzy lub

procedurą

przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe
środki transportu.
3. Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez
podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego
przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż
terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach
prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym
również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na
terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej
podatnika.
4. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w
art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w
przypadku gdy:
1) towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla
których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium państwa
członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego
podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz;
2) przemieszczenie towarów następuje w ramach [sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju]
<wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość>;
3) towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie
transportu

pasażerskiego

wykonywanego

na

terytorium

Unii

Europejskiej

z

przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokładach tych
pojazdów;
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5) towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa
w ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika, jeżeli przemieszczenie towarów następuje na
terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, do
którego dokonywana jest ta wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
6) towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym
niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub
wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z
powrotem przemieszczone na terytorium kraju;
7) towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż
terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę
działalności gospodarczej na terytorium kraju, który przemieścił lub na rzecz którego
przemieszczono te towary;
8) towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod
warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego z uwagi na ich
przywóz czasowy byłby zwolniony od cła;
9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie
elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii
cieplnej lub chłodniczej.
5. W przypadku gdy ustaną okoliczności, o których mowa w ust. 4, przemieszczenie towarów
uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest
podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na
podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje również wówczas, gdy dokonującymi
dostawy towarów są inne niż wymienione w ust. 6 podmioty, jeżeli przedmiotem dostawy
są nowe środki transportu.
8. Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów nie uznaje się dostawy towarów, o których
mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, oraz towarów opodatkowanych według zasad
określonych w art. 120 ust. 4 i 5.

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

- 18 Art. 17.
1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne:
1) na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie
przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało
zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową
stawkę celną;
2) uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy
czasowej, w tym również osoby, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały
przeniesione prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z procedury;
3) dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
4) nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług,
do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust.
4,
b) usługobiorcą jest:
– w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15,
lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub
obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
– w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem
świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym
mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,
– w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę
działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,
posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do
zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4;
5) nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby
działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów:
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- 19 – innych

niż

gaz

w

systemie

gazowym,

energia

elektryczna

w

systemie

elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii
cieplnej lub chłodniczej,
– innej niż transfer bonów jednego przeznaczenia
– podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
b) nabywcą jest:
– w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie
elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii
cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust.
4,
– w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem
dostawy towarów, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym
mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,
– w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę
działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,
posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
[c) dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium
kraju;]
<c) dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży
towarów na odległość lub sprzedaży na odległość towarów importowanych
rozliczanej w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, lub
na zasadach odpowiadających tym regulacjom;>
6) obowiązane do zapłaty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10;
7) (uchylony);
8) (uchylony).
1a. Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również, w przypadku gdy usługodawca lub
dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub
dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów
posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie
uczestniczy w tych transakcjach.
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podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1, podatnikiem jest ten przedstawiciel
podatkowy - w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tych podmiotów.
1c. (uchylony).
1d. (uchylony).
1e. (uchylony).
1f. (uchylony).
1g. (uchylony).
1h. (uchylony).
1i. Podatnikiem, o którym mowa w ust. 1, jest także jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w okresie od otwarcia spadku do
dnia wygaśnięcia:
1) zarządu sukcesyjnego albo
2) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został
ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
1j. Podatnika, o którym mowa w ust. 1i, uznaje się za podatnika kontynuującego prowadzenie
działalności gospodarczej zmarłego podatnika.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4 i 5, usługodawca lub dokonujący dostawy
towarów nie rozlicza podatku należnego.
2a. (uchylony).
2b. (uchylony).
3. (uchylony).
3a. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
Art. 19a.
1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania
usługi, [z zastrzeżeniem ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1] <z
zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f> .
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- 21 1a. W przypadku, o którym mowa w art. 8a ust. 1 i 3, obowiązek podatkowy powstaje z
chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia.
<1b. W odniesieniu do dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2,
dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego
podatnika, obowiązek podatkowy powstaje w momencie zaakceptowania płatności
w rozumieniu art. 41a rozporządzenia 282/2011.>
2. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za
wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.
3. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy
płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego
odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z
jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się
za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia
świadczenia tej usługi.
[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy
towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.]
<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostaw
towarów, o których mowa w:
1) art. 7 ust. 1 pkt 2;
2) art. 7a ust. 1 i 2, dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów
oraz przez tego podatnika.>
4a. W przypadku, o którym mowa w art. 8a ust. 1 i 3, dostawę towarów uznaje się za
dokonaną, a usługę uznaje się za wykonaną z chwilą dokonania transferu bonu jednego
przeznaczenia.
5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:
1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:
a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu
takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,
d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych,
administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem
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stanowiących import usług,
e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41;
2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,
o których mowa w art. 29a ust. 1;
3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:
a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
b) dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00
00) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych
(CN 4902) <, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2,
dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego
podatnika>,
c) czynności polegających na drukowaniu książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901
99 00 i 4903 00 00) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów
(CN 4902), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;
4) wystawienia faktury z tytułu:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług:
-

telekomunikacyjnych,

-

wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy,

-

najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

-

ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

-

stałej obsługi prawnej i biurowej,

-

dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

-

z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, obowiązek podatkowy powstaje w
odniesieniu do otrzymanej kwoty.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub
wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów
wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono
takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.
[8. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub
część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub
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lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w
odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.]
<8. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość
lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład
budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z
chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z wyjątkiem:
1) dostaw towarów, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w sposób, o
którym mowa w ust. 1b;
2) dostaw towarów i świadczenia usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy
powstaje w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 4.>
9. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu
celnego, z zastrzeżeniem ust. 10a i 11.
10. (uchylony).
10a. W przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego obowiązek
podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą zamknięcia procedury
uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego 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.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2447".
11. W przypadku objęcia towarów procedurą: składowania celnego, odprawy czasowej z
całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego,
tranzytu, wolnego obszaru celnego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty
wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy z tytułu
importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.
12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy powstania
obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności,
uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii
Europejskiej.

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

- 24 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:
1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów
lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego
jako podatnik VAT czynny,
2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia
wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub
świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1
- po uprzednim zawiadomieniu na piśmie 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 zawiadomieniu na
piśmie 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[.] <,>
<c) dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, dokonywanych na rzecz
podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika.>
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- 25 DZIAŁ V
Miejsce świadczenia
Rozdział 1
Miejsce świadczenia przy dostawie towarów

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;
<1a)

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – miejsce, w którym

towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy;
1b) sprzedaży

na

odległość

towarów

importowanych

na

terytorium

państwa

członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki
lub transportu towarów do nabywcy – miejsce, w którym towary znajdują się w
momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy;
1c) sprzedaży

na

odległość

towarów

importowanych

na

terytorium

państwa

członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy –
terytorium tego państwa członkowskiego, pod warunkiem że podatek lub podatek od
wartości dodanej z tytułu dostawy tych towarów ma zostać zadeklarowany w
procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, lub na zasadach
odpowiadających tym regulacjom;>
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
którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż
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;
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- 26 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
działalności gospodarczej - miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub
zwykłe miejsce pobytu.
<1a. Przepisów ust. 1 pkt 1a–1c nie stosuje się do towarów, o których mowa w art. 120
ust. 1:
1) podlegających opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w art. 120 ust. 4 i
5;
2) podlegających opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej w państwie
członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki na zasadach odpowiadających
regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5;
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- 27 3) będących przedmiotem dostawy na aukcji (licytacji) w państwie członkowskim
rozpoczęcia transportu lub wysyłki, jeżeli ich dostawa jest dokonywana przez
organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady
opodatkowania

podatkiem

od

wartości

dodanej

obowiązujące

w państwie

członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów
dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy
towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
1b. Przepisy ust. 1a pkt 2 i 3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez dostawcę
dokumentów jednoznacznie potwierdzających dokonanie dostawy na zasadach
określonych w tych przepisach.>
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 przypadkach, o których mowa w ust. 2-2c, dostawę towarów, która:
1) poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia
wysyłki lub transportu towarów;
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- 28 2) następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu
zakończenia wysyłki lub transportu towarów.
<3a. W przypadku dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, wysyłka lub
transport tych towarów są przyporządkowane dostawie towarów dokonanej przez
podatnika, który ułatwia dostawę towarów.
3b. Przepisy ust. 2–2d nie mają zastosowania do dostaw towarów, o których mowa w art.
7a ust. 1 i 2, dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz
przez tego podatnika.>
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. 22a.
1. Przepis art. 22 ust. 1 pkt 1a nie ma zastosowania, jeżeli łącznie spełnione są
następujące warunki:
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- 29 1) dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby
– stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego
państwa członkowskiego;
2) towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne
niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;
3) suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na
terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 2, oraz całkowitej
wartości usług, o których mowa w art. 28k ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów,
o których mowa w art. 28k ust. 2 pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku
od wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani
w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości
wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1,
przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej,
a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce
pobytu, tylko na terytorium kraju, wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro
wynosi 42 000 zł.
2. Jeżeli w trakcie roku podatkowego kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zostanie
przekroczona, przepis art. 22 ust. 1 pkt 1a stosuje się, począwszy od dostawy, w
związku z którą przekroczono tę kwotę.
3. Dostawca, do którego ma zastosowanie przepis ust. 1, może wskazać jako miejsce
dostawy miejsce, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1a. Dostawca, którego towary
w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium
kraju, wskazuje miejsce dostawy przez złożenie zawiadomienia o takim wyborze w
terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego
wyboru, na zasadach określonych w art. 28p.
4. W terminie 30 dni od dnia dokonania pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z
wyboru, o którym mowa w ust. 3, dostawca, z wyjątkiem dostawcy będącego
podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w
dziale XII w rozdziale 6a, jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu
skarbowego

dokument

potwierdzający

zawiadomienie

właściwego

organu

podatkowego w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska o zamiarze
rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej z tytułu
wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość.
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towarów wcześniej niż po upływie 2 kolejnych lat, licząc od dnia dokonania
pierwszej dostawy, dla której miejsce dostawy zostało określone zgodnie z art. 22
ust. 1 pkt 1a.
6. Dostawca, którego towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu
znajdują się na terytorium kraju, może ponownie określić miejsce dostawy towarów
zgodnie z ust. 1, po uprzednim zawiadomieniu o rezygnacji z dokonanego wyboru,
o którym mowa w ust. 3, przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje z
określenia miejsca dostawy towarów zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1a, na zasadach
określonych w art. 28p.
7. Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży
towarów na odległość za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego
zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, w przypadku gdy towary
w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium
kraju, jest otrzymanie przez dostawcę, przed upływem terminu do złożenia
deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dowodów, że towary zostały
dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia
wysyłki lub transportu towarów.
8. Dowodami, o których mowa w ust. 7, są dokumenty:
1) przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz
towarów z terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przez
dostawcę przewoźnikowi (spedytorowi),
2) potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju
– jeżeli dokumenty te łącznie potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy na
terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów.
9. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 8, nie potwierdzają
jednoznacznie

dostarczenia

towarów

do nabywcy

na

terytorium państwa

członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów, dokumentami
wskazującymi, że dostawa towarów została dokonana na terytorium państwa
członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów, mogą być również
inne dokumenty otrzymywane przez dostawcę w tego rodzaju dostawie towarów, w
szczególności:
1) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie – inny
dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania.
10. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 7, nie został spełniony, dostawca nie wykazuje
tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres
rozliczeniowy, lecz w następnym okresie rozliczeniowym. W tym przypadku, jeżeli
przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres
rozliczeniowy dostawca nie otrzymał dokumentów wskazujących, że dostawa
towarów została dokonana na terytorium państwa członkowskiego zakończenia
wysyłki lub transportu towarów, wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w
art. 109 ust. 3, jako dostawę towarów na terytorium kraju.
11. Otrzymanie po terminie, o którym mowa w ust. 10, dokumentów wskazujących, że
dostawa towarów została dokonana na terytorium państwa członkowskiego
zakończenia wysyłki lub transportu towarów dla wysyłanych lub transportowanych
towarów, uprawnia dostawcę do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu
za okres rozliczeniowy, w którym dostawca otrzymał te dokumenty.>

[Art. 23.
1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za
dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub
transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za
dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby
akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w
ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest
mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie
ustalonej

przez

państwo

członkowskie

przeznaczenia

dla

wysyłanych

lub

transportowanych towarów.
3. Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby
akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w
ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej
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transportowanych towarów.
4. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na
terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych
towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę.
5. Podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania
określone w ust. 1 pod warunkiem zawiadomienia na piśmie naczelnika urzędu
skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji), z zaznaczeniem nazwy państwa
członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy.
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, składa się co najmniej na 30 dni przed datą
dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opcji, o której mowa w ust. 5.
7. W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji, o której mowa w
ust. 5, podatnik jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument
potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie
członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości
dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.
8. Opcja, o której mowa w ust. 5, obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej
dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją.
9. W przypadku gdy po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, podatnik rezygnuje z
korzystania z opcji, o której mowa w ust. 5, dla jednego lub więcej państw członkowskich,
jest on obowiązany przed datą dostawy, począwszy od której rezygnuje z korzystania z tej
opcji, zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji.
10. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się według ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski średniego kursu waluty, w której, w państwie członkowskim
przeznaczenia, kwoty te są ustalane, obowiązującego w dniu 1 maja 2004 r., w
zaokrągleniu do 1000 zł.
11. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do:
1) nowych środków transportu;
2) towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.
12. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, której przedmiotem są wyroby
akcyzowe, dostawę towarów uznaje się w każdym przypadku za dokonaną na terytorium
państwa członkowskiego przeznaczenia.
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- 33 13. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się również do towarów opodatkowanych według zasad
określonych w art. 120 ust. 4 i 5.
14. Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia jest
otrzymanie przez podatnika, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za
dany okres rozliczeniowy, następujących dokumentów, jeżeli dokumenty te łącznie
potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa
członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów:
1) dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego
za wywóz towarów z terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany
przez podatnika przewoźnikowi;
2) (uchylony);
3) dokumentów potwierdzających odbiór towarów poza terytorium kraju.
15. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 14, nie potwierdzają jednoznacznie
dostarczenia

towarów

członkowskiego

do

nabywcy

przeznaczenia

dla

znajdującego
wysyłanych

się

lub

na

terytorium

transportowanych

państwa
towarów,

dokumentami wskazującymi, że wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa
członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, mogą być
również inne dokumenty otrzymywane przez podatnika w tego rodzaju dostawie towarów,
w szczególności:
1) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
2) 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.
15a. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 14 i 15, nie został spełniony, podatnik nie
wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres
rozliczeniowy. W tym przypadku podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której
mowa w art. 109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy jako dostawę towarów na
terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten
następny okres rozliczeniowy podatnik nie otrzymał dokumentów wskazujących, że
wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla
wysyłanych lub transportowanych towarów.

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

- 34 15b. Otrzymanie dokumentów po terminie, o którym mowa w ust. 15a, wskazujących, że
wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla
wysyłanych lub transportowanych towarów, uprawnia podatnika do dokonania korekty
podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał te
dokumenty.
16. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju występuje również, jeżeli dla dokonania tej
sprzedaży wysyłane lub transportowane z terytorium państwa trzeciego towary zostały
sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów.
17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 i 9, uwzględniając:
1) konieczność prawidłowej identyfikacji podatników;
2) wymagania związane z określoną na podstawie odrębnych przepisów wymianą informacji
o dokonywanych dostawach w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;
3) przepisy Unii Europejskiej.
Art. 24.
1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za
dokonaną na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za
dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby
akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na
terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w
roku podatkowym kwoty 160 000 zł.
3. Przepis ust. 2 stosuje się, pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby
akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w
ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od
wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160 000 zł.
4. Podatnicy podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać
miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem zawiadomienia na piśmie
naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji).
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, składa się co najmniej na 30 dni przed datą
dostawy, począwszy od której podatnik wybiera opcję, o której mowa w ust. 4.
6. Opcja, o której mowa w ust. 4, obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej
dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 35 7. W przypadku gdy po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, podatnik rezygnuje z
korzystania z opcji, o której mowa w ust. 4, jest on obowiązany zawiadomić na piśmie
naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji.
8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do:
1) nowych środków transportu;
2) towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.
9. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, której przedmiotem są wyroby
akcyzowe, dostawę towarów uznaje się w każdym przypadku za dokonaną na terytorium
kraju.
10. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się również do:
1) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, opodatkowanych podatkiem od wartości
dodanej w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki na zasadach
odpowiadającym regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5;
2) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, będących przedmiotem dostawy na aukcji
(licytacji) w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, jeżeli dostawa ich
jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano
szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w
państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw
towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie
dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
11. Przepis ust. 10 stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy
towarów dokumentów jednoznacznie potwierdzających dokonanie tej dostawy na
zasadach określonych w tych przepisach.
12. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju występuje również, jeżeli dla dokonania tej
sprzedaży wysyłane lub transportowane z terytorium państwa trzeciego towary zostały
zaimportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
13. (uchylony).]
Art. 28k.
1. Miejscem

świadczenia

usług

telekomunikacyjnych,

usług

nadawczych

i

usług

elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym
podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące
warunki:
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państwa członkowskiego;
2) usługi, o których mowa w ust. 1, są świadczone na rzecz podmiotów niebędących
podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce
pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa
członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;
3) [całkowita wartość usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o
których mowa w pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku] <suma całkowitej wartości
usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa
w pkt 2, oraz całkowitej wartości dostaw towarów, o których mowa w art. 22a ust. 1
pkt 3, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej>, nie
przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty
10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa
członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku usługodawcy
posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe
miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju wyrażona w
złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.
3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 3, zostanie
przekroczona, przepis ust. 1 stosuje się począwszy od usługi, w związku ze świadczeniem
której przekroczono tę kwotę.
[4. Podatnicy, do których ma zastosowanie przepis ust. 2, mogą wskazać jako miejsce
świadczenia usług miejsce, o którym mowa w ust. 1. Podatnicy posiadający siedzibę
działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub
zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju wskazują miejsce świadczenia usług
przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienia na piśmie o takim
wyborze do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego
wyboru.]
<4. Podatnik, do którego ma zastosowanie przepis ust. 2, może wskazać jako miejsce
świadczenia usług miejsce, o którym mowa w ust. 1. Podatnik posiadający siedzibę
działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce
zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju, wskazuje
miejsce świadczenia usług przez złożenie zawiadomienia o takim wyborze w terminie
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na zasadach określonych w art. 28p.>
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podatnik nie może zmienić miejsca świadczenia
usług wcześniej niż po upływie 2 kolejnych lat, licząc od dnia wykonania pierwszej
usługi, dla której miejsce świadczenia zostało określone zgodnie z ust. 1.
[6. Podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju może
ponownie określić miejsce świadczenia usług zgodnie z ust. 2 po uprzednim
zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z dokonanego
wyboru, o którym mowa w ust. 4, przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje z
określania miejsca świadczenia usług zgodnie z ust. 1.]
<6. Podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej
siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium
kraju, może ponownie określić miejsce świadczenia usług zgodnie z ust. 2, po
uprzednim zawiadomieniu o rezygnacji z dokonanego wyboru, o którym mowa w
ust. 4, przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje z określania miejsca
świadczenia usług zgodnie z ust. 1, na zasadach określonych w art. 28p.>
<Rozdział 4
Zawiadomienie o miejscu opodatkowania

Art. 28p.
1. Dostawca, o którym mowa w art. 22a ust. 3 i 6, oraz podatnik, o którym mowa w art.
28k ust. 4 i 6, składają, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do
naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania
albo o rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) informacje o miejscu i celu składania zawiadomienia;
2) dane dostawcy lub podatnika:
a) nazwę lub imię i nazwisko,
b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,
c) numer identyfikacji podatkowej;

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

- 38 3) informacje o wyborze miejsca opodatkowania lub o rezygnacji z

dokonanego

wyboru miejsca opodatkowania, niezbędne do określenia momentu tego wyboru i
rezygnacji z niego;
4) dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej, dostawcy lub
podatnika, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika – dane kontaktowe
pełnomocnika.
3. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów określonych w
ust. 2, naczelnik urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia wzywa do jego uzupełnienia.

Art. 28q.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia, na stronie podmiotowej
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wzór
zawiadomienia, o którym mowa w art. 28p ust. 1.>

Art. 31a.
1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w
walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty
obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający
dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania
tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski
Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego;
w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany
każdej z nich względem euro.
2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a
kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w
walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty
obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający
dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
2a. Kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej
mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania
przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku
dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.
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ich stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym je
wybrał.
2c. W przypadku rezygnacji z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a, podatnik jest
obowiązany do stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2, przez co
najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zrezygnował z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a.
2d. W przypadku gdy w okresie stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a,
podatnik dokona transakcji niepodlegającej przeliczeniu zgodnie z tymi zasadami, jest on
obowiązany do zastosowania dla tej transakcji zasad przeliczania, o których mowa w ust.
1 lub 2.
3. W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami
celnymi.
4. W przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) kwoty
stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być
przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania
wartości celnej importowanych towarów.
<5. Na potrzeby stosowania art. 7a ust. 1, art. 45 ust. 1 pkt 11, art. 48 ust. 2, art. 52 ust.
3, art. 56 ust. 1 i 2, art. 138a pkt 2 i art. 138i ust. 1 kwotę wyrażoną w euro przelicza
się przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w pierwszym dniu roboczym
października poprzedniego roku podatkowego, opublikowanego przez Europejski
Bank Centralny, przy czym wyrażone w złotych kwoty wynikające z przeliczenia
zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej
niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa
się do pełnych złotych.>
Art. 33.
1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do
obliczenia i wykazania w:
1) zgłoszeniu celnym albo
[2) rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad
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- 40 dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z
29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2446", w
przypadkach, o których mowa w art. 324 lub art. 325 rozporządzenia 2015/2447]
<2) rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, w
przypadkach, o których mowa w art. 324 lub art. 325 rozporządzenia 2015/2447>
- kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.
2. Jeżeli przed zwolnieniem towaru, o którym mowa w art. 194 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego
unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
"unijnym kodeksem celnym", organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota
podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje
decyzję, w której określa:
1) podatek w prawidłowej wysokości - w przypadku gdy decyzja jest wydawana przed
zwolnieniem towaru;
2) różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną w przypadku gdy decyzja jest wydawana po zwolnieniu towaru.
2a. Jeżeli po zwolnieniu towaru, o którym mowa w art. 194 unijnego kodeksu celnego, organ
celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia albo decyzji kwota
podatku została wykazana nieprawidłowo albo nie została określona w prawidłowej
wysokości, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą różnicę
między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną albo
określoną.
3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego lub po przedstawieniu rozliczenia zamknięcia podatnik
może wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji
określającej różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku
już wykazaną albo określoną.
4. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez
organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego
podatku, z zastrzeżeniem [art. 33a-33c] < art. 33a i art. 33b>.
5. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-4 i art. 34 podatnik jest obowiązany do zapłaty
kwoty należnego podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła,
również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo
obniżone do wysokości 0%.
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- 41 6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych
przywozowych wynikających z długu celnego jest obowiązany do poboru podatku
należnego z tytułu importu towarów, z zastrzeżeniem [art. 33a i 33c] < art. 33a>.
7. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w
przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie
przepisów celnych, z zastrzeżeniem ust. 7a-7e.
7a. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, gdy zabezpieczenie potencjalnego długu celnego
wymaganego zgodnie z:
1) art. 148 ust. 2 lit. c lub art. 211 ust. 3 lit. c unijnego kodeksu celnego,
2) art. 115 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia 2015/2446;
– dotyczy przypadków objęcia towarów czasowym składowaniem lub procedurą:
końcowego przeznaczenia, składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub odprawy
czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, pod
warunkiem że podatnik przedstawi organowi celnemu dokumenty potwierdzające, że jest
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków
stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub
upadłościowe.
7b. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 7a, uważa
się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej
treści.
7c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7b, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7d. Dokumentów, o których mowa w ust. 7a, nie przedstawia się, jeżeli organ celny
dysponuje takimi dokumentami, przedstawionymi mu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dokonaniem importu, i dane w nich zawarte są aktualne.
7e. Jeżeli organ celny uzna, że w przypadkach, o których mowa w ust. 7a, istnieje ryzyko, że
kwota podatku nie zostanie zapłacona w przewidzianym terminie, może w każdym czasie
zażądać złożenia zabezpieczenia.
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- 42 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
określić terminy zapłaty podatku inne niż określone w ust. 4 i 5 oraz warunki stosowania
innych terminów, uwzględniając przepisy Unii Europejskiej oraz przebieg realizacji
budżetu państwa.
[Art. 33c.
W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z
2020 r. poz. 1041 i 2320) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia
19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382) stosuje się odpowiednio.]

Art. 41.
1. Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120
ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane
według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z
wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1
<i art. 138i ust. 4>.
2a. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż
klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi
związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5% <stawka podatku
wynosi 5%” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 138i ust. 4>.
3. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem
art. 42.
4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.
5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników
ryczałtowych stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika
ewidencji określonej w art. 109 ust. 3.
6. Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod
warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za
dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza
terytorium Unii Europejskiej.
6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:
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- 43 1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego
do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk
tego dokumentu;
2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego
do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest
jego autentyczność;
3) zgłoszenie wywozowe na piśmie utrwalonym w postaci papierowej złożone poza
systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego
kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.
6b. W przypadku wywozu, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446,
dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest zaświadczenie, o którym mowa w art. 68b
ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.
7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej
dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz
w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania
dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w
terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla
dostawy tego towaru na terytorium kraju.
8. Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny
potwierdzający procedurę wywozu.
9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium
Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika
do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym
podatnik otrzymał ten dokument.
9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów,
stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty,
pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca
miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał
dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.
9b. Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym
niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie
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- 44 jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami
dostawy, w których określono termin wywozu towarów.
10. (uchylony).
11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2
pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za
okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym
mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i
wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.
12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do:
1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót
konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do
budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
2) robót konserwacyjnych dotyczących:
a) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali
użytkowych,
b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
-

w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty
budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale
mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia
świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla
ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt
19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, z późn. zm.), funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.
12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust.
12a nie zalicza się:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza
300 m2;
2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.
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- 45 12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity
określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części
podstawy

opodatkowania

odpowiadającej

udziałowi

powierzchni

użytkowej

kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w
całkowitej powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2.
12d. Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 12, rozumie się roboty mające na
celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, inne niż
remont.
12e. Przepisu ust. 12 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wliczanych do
podstawy opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej
podstawy.
12f. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy towarów i świadczenia
usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu
usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z wyłączeniem sprzedaży w zakresie:
1) napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w
przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i
podania;
2) towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w załączniku nr 3
lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie;
3) posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone z grupowań
wymienionych w poz. 2 i 11 załącznika nr 10 do ustawy.
13. Do towarów i usług będących przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5,
niewymienionych w Nomenklaturze scalonej (CN) lub w klasyfikacjach wydanych na
podstawie przepisów o statystyce publicznej, stosuje się stawkę podatku w wysokości
22%, z wyjątkiem tych, dla których w przepisach ustawy lub przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie określono inną stawkę.
14. (uchylony).
14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana
przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu
zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według
stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.
14b. (uchylony).
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- 46 14c. W przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są
następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te
płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za
wykonaną:
1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części
wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;
2) z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki
podatku.
14d. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności
w okresie, o którym mowa w ust. 14c, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność
wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie.
14e. W przypadku:
1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
2) świadczenia usług telekomunikacyjnych,
3) świadczenia usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy
-

dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka
podatku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia
objęte tą fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany
stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany
stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany stawki
podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed
dniem zmiany stawki podatku.

14f. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu
zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część
zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem
zmiany stawki podatku.
14g. Przepisów ust. 14a-14f nie stosuje się w przypadku importu towarów lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość
opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu
powstania obowiązku podatkowego.
14h. W przypadku:
1) opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku,
2) zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem
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15. (uchylony).
16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może
obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i
świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług
oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:
1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;
2) przebieg realizacji budżetu państwa;
3) przepisy Unii Europejskiej.
Art. 45.
1. Zwalnia się od podatku import:
1) towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego;
2) towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności
celnych przywozowych;
3) złota przez Narodowy Bank Polski;
4) powracających z terytorium państwa trzeciego, zwolnionych od cła towarów,
dokonywany przez podatnika, który wcześniej wywiózł te towary;
5) do portów przez podmioty zajmujące się rybołówstwem morskim ich własnych połowów,
niebędących jeszcze przedmiotem dostawy, w stanie nieprzetworzonym lub po
zakonserwowaniu dla celów dokonania dostawy;
6) ludzkich organów i mleka kobiecego;
7) krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych
pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami;
8) walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem
przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego
metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub
które mają wartość numizmatyczną;
9) towarów przez siły zbrojne państw innych niż Rzeczpospolita Polska będących
sygnatariuszami Traktatu Północnoatlantyckiego do użytku własnego takich sił lub
personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn,
jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;
10) gazu w systemie gazowym lub gazu wprowadzanego do systemu gazowego lub sieci
gazociągów kopalnianych ze statków przewożących gaz, a także energii elektrycznej w
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energii cieplnej lub chłodniczej[.] <,>
<11)

towarów, z wyjątkiem towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem

akcyzowym, w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, pod warunkiem że:
a) podatek albo podatek od wartości dodanej należny z tytułu sprzedaży na odległość
towarów importowanych ma zostać zadeklarowany w procedurze szczególnej, o
której mowa w dziale XII w rozdziale 9, albo na zasadach odpowiadających tym
regulacjom,
b) w momencie importu towaru przekazano organowi celnemu ważny numer
identyfikacyjny VAT, nadany zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2 albo na zasadach
odpowiadających tym regulacjom.>
2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, nie stosuje się, jeżeli na podstawie przepisów
celnych powstaje obowiązek uiszczenia cła.
3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli:
1) na podstawie przepisów celnych powstaje obowiązek uiszczenia cła;
2) nastąpiło zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324
rozporządzenia 2015/2447.
Art. 46.
Na potrzeby stosowania art. 47-80:
1) za napoje alkoholowe uważa się piwo, wino, aperitify na bazie wina lub alkoholu,
koniaki, likiery lub napoje spirytusowe i inne podobne, klasyfikowane według kodów
objętych pozycjami od 2203 00 do 2208 Nomenklatury scalonej (CN);
2) za tytoń i wyroby tytoniowe uważa się wyroby klasyfikowane według kodów objętych
pozycjami od 2401 do 2403 Nomenklatury scalonej (CN);
3) za rzeczy osobistego użytku uważa się towary bezpośrednio używane przez osobę
fizyczną lub wykorzystywane w gospodarstwie domowym, jeżeli ich ilość lub rodzaj nie
wskazują na przeznaczenie handlowe lub do działalności gospodarczej, a także przenośny
sprzęt niezbędny do wykonywania przez osobę zainteresowaną zawodu;
[4) kwoty wyrażone w euro przelicza się przy zastosowaniu kursu obowiązującego w
pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego, publikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym wyrażone w złotych kwoty
wynikające z przeliczenia zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki
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groszy podwyższa się do pełnych złotych.]

[Art. 51.
1. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z
terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium
kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty
wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.
2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:
1) napojów alkoholowych;
2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3) perfum i wód toaletowych.
3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów
importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.]

Art. 83.
1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:
1) dostaw i importu:
a) jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie
pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym
w szczególności:
– pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich łodzi wycieczkowych oraz
podobnych jednostek pływających, zaprojektowanych głównie do przewozu osób;
pełnomorskich promów wszelkiego rodzaju (CN 8901 10 10),
– pełnomorskich tankowców (CN 8901 20 10),
– pełnomorskich chłodniowców, innych niż objęte podpozycją 8901 20 (CN 8901 30 10),
– pozostałych jednostek pływających pełnomorskich do przewozu towarów oraz
pozostałych jednostek pływających pełnomorskich do przewozu zarówno osób, jak i
towarów, z wyłączeniem barek morskich bez napędu (CN ex 8901 90 10),
– pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich
pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów
rybołówstwa (CN 8902 00 10),
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10),
– pełnomorskich lodołamaczy (CN ex 8906 90 10),
b) używanych na morzu statków ratowniczych morskich (CN ex 8905 90 10) i łodzi
ratunkowych (CN ex 8906 90 10),
c) jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (CN ex 8902 00 90);
2) (uchylony);
3) dostaw części do jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych
jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji;
4) importu części do jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych
jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji;
5) importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia
pokładowego przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w
transporcie międzynarodowym;
6) dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia
pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w
transporcie międzynarodowym;
7) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz
przewoźników

lotniczych

wykonujących

głównie

przewozy

w

transporcie

międzynarodowym;
8) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków
oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników
lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym;
9) usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków
transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków;
9a) usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem
międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi
śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków;
10) dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków:
a) używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub
używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów,
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przybrzeżnych, z wyłączeniem dostaw prowiantu na pokład statków do połowów
przybrzeżnych,
c) marynarki wojennej, wypływających z kraju do zagranicznych portów i przystani;
11) usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i
śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem
akwenów portowych i torów podejściowych;
12) usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru jednostek pływających, o których mowa w
pkt 1, oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych jednostek;
13) usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego oraz najmu,
dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków wykorzystywanych przez
przewoźników

lotniczych

wykonujących

głównie

przewozy

w

transporcie

międzynarodowym;
14) usług związanych z obsługą jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, należących
do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi;
15) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji jednostek pływających, o
których mowa w pkt 1, oraz ich części składowych;
16) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu
lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez
przewoźników

lotniczych

wykonujących

głównie

przewozy

w

transporcie

międzynarodowym;
17) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów
wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim
potrzebom jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, lub ich ładunków;
18) dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez
przewoźników

lotniczych

wykonujących

głównie

przewozy

w

transporcie

międzynarodowym;
19) usług polegających na wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z organizacją
eksportu towarów, a w szczególności wystawianiu dokumentów spedytorskich,
konosamentów i załatwianiu formalności celnych;
20) usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych
usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30b ust. 4, z
wyjątkiem usług:
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b) dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku;
21) usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów:
a) dotyczących towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu, przewozie do
miejsc formowania przesyłek zbiorowych,

składowaniu,

przeładunku, ważeniu,

kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu,
b) świadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia i pośrednictwa,
dotyczących towarów eksportowanych;
22) dostaw towarów do wolnych obszarów celnych lub składów celnych:
a) ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego,
przeznaczonych do odprzedaży podróżnym,
b) przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Unii Europejskiej i objętych
procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych, w tym także w celu ich kompletacji,
pakowania lub formowania przesyłek zbiorowych;
23) usług transportu międzynarodowego;
24) usług polegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów;
25) dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania
albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art.
15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na
terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Unii Europejskiej, w przypadku
gdy podatnik:
a) przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu,
uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru,
b) posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek
bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek
podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem;
26) dostaw sprzętu komputerowego:
a) dla placówek oświatowych,
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego
nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15[.] <;>
<27)

dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 2, dokonywanych na rzecz

podatnika, który ułatwia dostawę towarów.>
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międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się
przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium
kraju, u których udział:
1) przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
2) zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
3) liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w
transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem
- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.
1b. W przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku
podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych
określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest
dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy.
1c. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę
przewoźników

lotniczych

wykonujących

głównie

przewozy

w

transporcie

międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku
podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych
uzyskanych od przewoźników lotniczych.
1d. Przewoźnicy lotniczy przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dane
potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1a, najpóźniej do dnia 20
lutego danego roku podatkowego.
1e. Na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku
podatkowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uwzględnia tego przewoźnika na
liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie
międzynarodowym, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1a, na podstawie
prognozowanych danych uzyskanych od tego przewoźnika. Wpis na listę jest
dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca
następnego roku podatkowego.
1f. Przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie
międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również
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terytorium kraju:
1) uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na
podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w
szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub
2) wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w
transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego
przewoźnika.
2. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w
ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której
jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków
określonych w tym przepisie.
2a. Do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków, o których mowa w ust. 1 pkt 9,
9a i 17, zalicza się załadunek, wyładunek, przeładunek oraz inne usługi wykonywane na
tych ładunkach niezbędne do wykonania usługi transportu tych ładunków, z wyjątkiem
usług składowania tych ładunków, z tym że usługi składowania ładunków, które stanowią
część załadunku, wyładunku lub przeładunku, w części wykonywanej w okresie
nieprzekraczającym:
1) 20 dni dla ładunków przewożonych w kontenerach,
2) 60 dni dla pozostałych ładunków
- zalicza się do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków.
3. Przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się:
1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:
a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia)
poza terytorium Unii Europejskiej,
b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu
(przeznaczenia) na terytorium kraju,
c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu
(przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym
odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium
kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z
miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu
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trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;
2) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego,
lotniczego i kolejowego:
a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);
3) usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa
w pkt 1 i 2.
4. Nie jest usługą, o której mowa w ust. 3, przewóz osób lub towarów w przypadku gdy
miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych osób lub towarów
znajduje się na terytorium kraju, a przewóz poza terytorium kraju ma wyłącznie charakter
tranzytu.
5. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są
w przypadku transportu:
1) towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski
(kolejowy,

lotniczy,

samochodowy,

konosament

morski,

konosament

żeglugi

śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument,
z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca
przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura
wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
2) towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument
potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt
wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
3) towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;
4) osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony
przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.
6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera
towarów;
2) określenie towarów i ich ilości;
3) potwierdzenie wywozu przez właściwy organ celny.
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1) świadczone bezpośrednio przez podatnika, który sprowadził z terytorium państwa
trzeciego na terytorium kraju towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w celu
ich naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia, jeżeli towary te zostaną
wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej zgodnie z warunkami
określonymi w przepisach celnych;
2) polegające na pośredniczeniu między podmiotem mającym siedzibę lub miejsce
zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędącym podatnikiem, w
rozumieniu art. 15, a podatnikiem, o którym mowa w pkt 1, gdy pośrednik otrzymuje
prowizję lub inne wynagrodzenie od którejkolwiek ze stron zawartego kontraktu
dotyczącego usług określonych w pkt 1, pod warunkiem posiadania kopii dokumentów
potwierdzających powrotny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii
Europejskiej;
3) świadczone przez innych podatników na zlecenie podatnika, o którym mowa w pkt 1,
polegające wyłącznie na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarów
sprowadzonych w tym celu przez podatnika określonego w pkt 1, pod warunkiem:
a) uzyskania oświadczenia od zleceniodawcy, że towar, który powstał w wyniku wykonania
tej usługi, zostanie wywieziony z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej,
b) posiadania szczegółowego rozliczenia tych usług zgodnie z treścią dokumentów celnych,
których kopie powinny być w posiadaniu tych podatników, potwierdzających powrotny
wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej;
4) polegające na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarów
sprowadzonych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, które zostały objęte
procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów celnych, świadczone przez
podatników na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo
pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędących podatnikami, w rozumieniu art. 15,
w ramach kontraktów wielostronnych, jeżeli:
a) naprawiony, uszlachetniony, przerobiony lub przetworzony przez tych podatników towar
został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju przez podatnika
będącego również stroną tego kontraktu,
b) podatnik posiada szczegółowe rozliczenie wykonanych usług zgodnie z dokumentami
celnymi potwierdzającymi wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii
Europejskiej oraz kopie tych dokumentów celnych.
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otrzyma całość lub co najmniej 50% zapłaty przed upływem 60 dni, licząc od daty
wywozu z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej towaru będącego
przedmiotem świadczonych usług, z tym że spełnienie warunków także po upływie tego
terminu uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego w złożonej
deklaracji podatkowej, w której wykazano usługę.
9. Przez usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 24, rozumie się również usługi polegające na
przerobie, uszlachetnieniu lub przetworzeniu, świadczone na zlecenie podmiotów
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, w
przypadku gdy:
1) wykonywane przez podatnika usługi dotyczą towarów nabytych lub zaimportowanych w
tym celu na terytorium Unii Europejskiej;
2) podatnik posiada dowód, że należność za usługę została zapłacona i przekazana na
rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na
rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest
członkiem;
3) podatnik posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza
terytorium Unii Europejskiej, którego usługa dotyczy.
10. Przepis ust. 9 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma dokument potwierdzający
wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, nie później jednak
niż 40. dnia, licząc od daty wykonania usługi; otrzymanie dokumentu potwierdzającego
wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w terminie
późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego w
złożonej deklaracji podatkowej, w której wykazano usługę.
11. Jeżeli towar, który powstał w wyniku czynności, o których mowa w ust. 9, został zbyty na
terytorium kraju, podatnicy, którzy dokonali tych czynności, są obowiązani do zapłacenia
podatku według stawki właściwej dla dostawy tego towaru, przy czym podatek ustala się
od wartości rynkowej towaru pomniejszonej o kwotę podatku.
12. Przepis ust. 1 pkt 25 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później
jednak niż 40. dnia, licząc od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie
późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego.
13. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w
załączniku nr 8 do ustawy.
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warunkiem:
1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną
placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której
mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
2) posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce
oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ
nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku
dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.
15. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do
właściwego urzędu skarbowego.
16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia:
1) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2,
2) dane, które powinny zawierać dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 3,
3) wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,
4) dokumenty, dane, które powinna zawierać dokumentacja, o której mowa w ust. 2
- uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, konieczność zapewnienia
prawidłowej identyfikacji usługi na potrzeby rozliczenia podatku oraz przepisy Unii
Europejskiej.
Art. 89.
1. W odniesieniu do:
1) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz członków personelu
tych przedstawicielstw i urzędów, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie
mają stałego pobytu na terytorium kraju,
2) Sił Zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Sił Zbrojnych PaństwStron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju,
wielonarodowych Kwater i Dowództw i ich personelu cywilnego,
3) podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych,
stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju,
niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 59 4) podatników i podmiotów zagranicznych, zidentyfikowanych na potrzeby [procedury
szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7] <procedur
szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9>, nieposiadających
na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej
- mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a-1g oraz w
rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.
1a. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą ubiegać się o zwrot podatku w
odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu
do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi
były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa,
w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym
charakterze, innym niż terytorium kraju.
1b. W przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik podatku od wartości dodanej lub
innego podatku o podobnym charakterze ubiega się o zwrot podatku, były
wykorzystywane tylko częściowo do wykonywania czynności dających prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa,
w którym rozlicza on podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze,
innym niż terytorium kraju - podatnikowi przysługuje zwrot podatku w proporcji, w jakiej
towary lub usługi związane są z wykonywaniem czynności dających prawo do obniżenia
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatnik ubiegający się o zwrot
podatku jest obowiązany w składanym wniosku przy określaniu wnioskowanej kwoty
zwrotu podatku uwzględnić proporcję obliczoną zgodnie ze zdaniem pierwszym.
1c. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługuje zwrot podatku w odniesieniu
do kwot podatku:
1) zafakturowanych niezgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie;
2) dotyczących czynności, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b i art. 13;
3) w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie, nie przysługuje podatnikom, o których mowa w art. 15,
prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.
1d. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku:
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siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż
terytorium kraju;
2) na piśmie, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust.
5, w przypadku gdy podmioty te nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na
terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
1e. W przypadku gdy proporcja, o której mowa w ust. 1b, ulegnie zmianie po złożeniu
wniosku o zwrot podatku - podatnik:
1) uwzględnia zmianę tej proporcji oraz dokonuje odpowiedniej korekty kwot podatku do
zwrotu wynikającej ze zmiany tej proporcji we wniosku o zwrot podatku składanym w
roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który lub którego część złożony
został ten wniosek;
2) składa korektę wniosku o zwrot podatku, jeżeli w roku podatkowym następującym po
roku podatkowym, za który lub którego część złożony został ten wniosek, podatnik nie
występuje o zwrot podatku.
1f. Od kwoty podatku niezwróconej przez urząd skarbowy podmiotom, o których mowa w
ust. 1 pkt 3, w terminach określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 5
naliczane są odsetki.
1g. Kwoty zwrotu podatku uzyskane nienależnie przez podmioty, o których mowa w ust. 1
pkt 3, podlegają zwrotowi do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. W przypadku niezwrócenia kwoty
zwrotu podatku uzyskanej nienależnie wraz z należnymi odsetkami, podmiotom, o
których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługują żadne dalsze zwroty do wysokości
niezwróconej kwoty wraz z odsetkami.
1h. Podatnik, o którym mowa w art. 15, ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej
w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do
zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności
dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na
terytorium kraju, składa wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej o
dokonanie takiego zwrotu za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu
skarbowego do właściwego państwa członkowskiego.
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właściwego państwa członkowskiego w przypadku gdy w okresie, do którego odnosi się
wniosek, podatnik:
1) nie był podatnikiem, o którym mowa w art. 15;
2) dokonywał wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku
innych niż transakcje, do których stosuje się art. 86 ust. 9;
3) był podatnikiem, u którego sprzedaż była zwolniona od podatku na podstawie art. 113.
1j. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie, na które służy zażalenie, o
nieprzekazaniu do właściwego państwa członkowskiego wniosku o dokonanie zwrotu, o
którym mowa w ust. 1h. Podatnik jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1k. W przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik, o którym mowa w art. 15,
ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej, były wykorzystywane tylko częściowo
do wykonywania na terytorium kraju czynności dających prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podatnik ubiegający się o zwrot podatku
jest obowiązany przy określaniu wnioskowanej kwoty zwrotu podatku uwzględnić
odpowiednio:
1) proporcję lub udział procentowy obliczone zgodnie z art. 86 ust. 2g i 7b, art. 90, art. 90a,
art. 90c i art. 91 lub
2) zasady wymienione w art. 86a.
1l. W przypadku gdy proporcja, o której mowa w ust. 1k, ulegnie zmianie po złożeniu
wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej - podatnik:
1) uwzględnia zmianę tej proporcji oraz dokonuje odpowiedniej korekty kwot podatku do
zwrotu wynikającej ze zmiany tej proporcji we wniosku o zwrot podatku od wartości
dodanej składanym w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który lub
którego część złożony został ten wniosek;
2) składa korektę wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej, jeżeli w roku podatkowym
następującym po roku podatkowym, za który lub którego część złożony został ten
wniosek, podatnik nie występuje o zwrot podatku od wartości dodanej.
1m. Przepisy ust. 1a-1g stosuje się odpowiednio do podatników i podmiotów zagranicznych,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, z tym że mogą się oni również ubiegać o zwrot podatku w
odniesieniu do nabytych przez nich na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu
do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi
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- 62 były przez nich wykorzystywane do świadczenia na terytorium kraju [usług
telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych na rzecz osób
niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a] <usług, wewnątrzwspólnotowej
sprzedaży

towarów

na

odległość

lub

sprzedaży

na

odległość

towarów

importowanych>.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb
zwrotu podatku przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz
członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym
z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są
obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli zwrot taki wynika z porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku Siłom
Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym PaństwStron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju,
wielonarodowym Kwaterom i Dowództwom i ich personelowi cywilnemu.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o
których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia:
1) porozumienia międzynarodowe;
2) konieczność prawidłowego udokumentowania zwracanych kwot podatku;
3) potrzebę zapewnienia informacji o towarach i usługach, od których nabycia podatek jest
zwracany;
4) przepisy Unii Europejskiej.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podatnikom i podmiotom, o których mowa w ust.
1 pkt 3 i 4, oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w
terminie,
2) wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty, o których mowa w ust. 1d pkt 2,
3) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
4) sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku,
5) sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku,
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dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów,
7) przypadki, w których podatnikom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4,
dokonującym sprzedaży przysługuje zwrot podatku,
8) tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w ust. 1e
- uwzględniając konieczność prawidłowego udokumentowania zakupów, od których
przysługuje zwrot podatku, potrzebę zapewnienia prawidłowej informacji o wysokości
zwracanych kwot podatku i niezbędnych informacji o podmiocie ubiegającym się o zwrot
podatku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego zwrotu, potrzebę zapewnienia
prawidłowego naliczania odsetek za zwłokę, potrzebę wykorzystania środków
komunikacji elektronicznej oraz przepisy Unii Europejskiej.
6. W odniesieniu do organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych, których
działalność jest zaliczana do działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
oraz do niektórych grup towarów mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach
określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 7.
7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, warunki zwrotu podatku organizacjom humanitarnym, charytatywnym
lub edukacyjnym z tytułu eksportu towarów oraz warunki, jakie muszą spełniać te
organizacje, żeby otrzymać taki zwrot, uwzględniając:
1) sytuację gospodarczą państwa;
2) przebieg realizacji budżetu państwa;
3) konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanego podatku;
4) konieczność zapewnienia informacji o eksporcie towarów;
5) przepisy Unii Europejskiej.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 1h, sposób opisu
niektórych informacji, a także warunki i termin składania wniosków, uwzględniając:
1) konieczność zapewnienia informacji o prawie podatnika do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług na terytorium
kraju;
2) potrzebę zapewnienia niezbędnych do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej
informacji o podatniku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego zwrotu;
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podatku;
4) potrzebę zapewnienia informacji dotyczących towarów i usług związanych z
wnioskowanymi kwotami zwrotu podatku;
5) przepisy Unii Europejskiej.
Art. 96.
1. Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej
czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie
rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.
<1a. Dostawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju,
dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które
w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju,
składa zgłoszenie rejestracyjne do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem
dokonania dostawy.>
2. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne
może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy
zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów
rolnych.
3. Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na
podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku
na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą
złożyć zgłoszenie rejestracyjne.
3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy ustanowili przedstawiciela
podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1.
4. Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu
rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku
podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek
podatnika potwierdza to zarejestrowanie.
4a. Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez
konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:
1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
2) podmiot ten nie istnieje, lub
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- 65 3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym
podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu
skarbowego, lub
5) z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem
wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej
lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z
wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub
6) wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia
działalności gospodarczej.
4b. W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone
przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym
podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu
czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako
podatnika VAT czynnego.
4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z
uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści
majątkowej.
5. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży
opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia,
obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w
przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji
tego zgłoszenia, w terminach:
1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie
art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
2) przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113
ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
3) przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa
w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z
zastrzeżeniem pkt 4;
4) przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.
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6. Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności
podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności
naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu
skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.
7. W przypadku śmierci podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika
z rejestru jako podatnika VAT.
7a. (uchylony).
7b. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika, o którym mowa w art. 15 ust.
1a, z rejestru jako podatnika VAT w przypadku:
1) zaprzestania przez osobę, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c
ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników, prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku pod firmą zmarłego przedsiębiorcy
albo
2) wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego - w przypadku gdy zarząd
sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust.
1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników, albo
3) zaprzestania pełnienia funkcji przez zarządcę sukcesyjnego, albo
4) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.
7c. Osoba, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w
przypadku jej śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych - osoby,
o których mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, dokonujące czynności, o
których mowa w art. 13 tej ustawy, są obowiązane do poinformowania naczelnika urzędu
skarbowego o zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 7b pkt 1 i 2, niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń.
7d. Zarządca sukcesyjny, a w przypadku gdy zarządca sukcesyjny przestał pełnić swą funkcję
przed wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego - osoby, o których mowa w art. 14 ustawy o
zarządzie sukcesyjnym, dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy, są
obowiązani do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o zaistnieniu zdarzeń, o
których mowa w ust. 7b pkt 3 i 4, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia tych zdarzeń.
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- 67 8. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie
zostało zgłoszone zgodnie z ust. 6, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu
podatnika z rejestru jako podatnika VAT.
8a. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku śmierci podatnika, gdy właściwy naczelnik
urzędu skarbowego otrzymał z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej:
1) dane zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zarządzie
sukcesyjnym,
2) informacje o zmianach danych, o których mowa w pkt 1
- na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2296 i 2320).
8b. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym
mowa w ust. 7 lub art. 15 ust. 1a, w przypadkach, o których mowa w ust. 7b pkt 1 i 3, jako
podatnika VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, bez
konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego w przypadku:
1) dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w tym ponownego
dokonania tego zgłoszenia,
2) gdy zarządca sukcesyjny poinformuje o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego,
3) gdy po wykreśleniu podatnika, zgodnie z ust. 7b pkt 3, zarządca sukcesyjny poinformuje o
jego powołaniu
- pod warunkiem złożenia niezwłocznie brakujących deklaracji za okresy poprzedzające
okres, w którym dokonano zgłoszenia lub złożono informację, zgodnie z pkt 1-3.
9. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT
bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:
1) podatnik nie istnieje lub
2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z
podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub
4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu
skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej
lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub
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wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej
lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z
wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub
6) wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia
działalności gospodarczej.
9a. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:
1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych
miesięcy lub
2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie
złożył takich deklaracji za 3 kolejne miesiące lub takiej deklaracji za kwartał, lub
3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w
art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani
importu towarów z kwotami podatku do odliczenia, lub,
4) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały
dokonane, lub
5) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby
przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w
dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku
w celu odniesienia korzyści majątkowej
- z zastrzeżeniem ust. 9b-9f.
9b. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, w okresie zawieszenia działalności
gospodarczej będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1, jest on
obowiązany przed dniem:
1) zawieszenia działalności gospodarczej albo
2) rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności
gospodarczej
- zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym
będzie wykonywał te czynności.
9c. W przypadku złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9b, naczelnik urzędu
skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika
jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli okres wskazany w
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9a pkt 1 stosuje się odpowiednio.
9d. Przepis ust. 9a pkt 2 nie ma zastosowania, w przypadku gdy w wyniku wezwania przez
właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, że
prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące
deklaracje.
9e. Przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży,
nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia
wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności
gospodarczej.
9f. Przepis ust. 9a pkt 4 nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie faktury lub
faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.
9g. Podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, zostaje zarejestrowany bez konieczności
składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia
wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem
zawieszenia tej działalności.
9h. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1-4 i
ust. 9a pkt 2, złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika
VAT, przywraca zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT czynnego bez
konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi
opodatkowaną działalność gospodarczą, a w przypadku nieskładania deklaracji pomimo
takiego obowiązku - jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie
zarejestrowania złoży brakujące deklaracje.
9ha. Przepis ust. 9h stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym w złożonych
deklaracjach nie została wykazana sprzedaż, nabycie towarów lub usług ani import
towarów z kwotami podatku do odliczenia, i okoliczność ta wynika, zgodnie z
wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.
9i. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w
ust. 9a pkt 4, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT
ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, jeżeli podatnik wykaże, że
prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej, o
których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy
podatnika.
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- 70 9j. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w
ust. 9 pkt 5, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia
rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są
realizowane z zamiarem, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, albo wyjdą na jaw inne
okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.
10. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie sprzedaż
została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następnie zgłosili, że
będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43,
pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni.
10a. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w składanych przez 6 kolejnych miesięcy
lub 2 kolejne kwartały deklaracjach, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, podatnik
wykazał wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku.
10b. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli ze złożonych wyjaśnień w związku z
okolicznościami wskazanymi w ust. 10a wynika, że brak wykazanej w deklaracjach
sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej
działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż
zwolniona od podatku.
10c. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT
czynnego, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik wykaże,
że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany
jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem
wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku.
11. (uchylony).
12. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest
obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od
dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje
wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia
13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę
właściwości organu podatkowego.
12a. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, obowiązki określone w ust. 5 i
12 wykonuje zarządca sukcesyjny. W okresie od otwarcia spadku do dnia ustanowienia
zarządu

sukcesyjnego

albo

wygaśnięcia

uprawnienia
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- 71 sukcesyjnego, a także w okresie od dnia, w którym zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę
funkcję, do dnia powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnięcia zarządu
sukcesyjnego obowiązek aktualizowania danych za przedsiębiorstwo w spadku wykonują
osoby, o których mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, dokonujące czynności,
o których mowa w art. 13 tej ustawy.
13. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić,
czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.
Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes
prawny w złożeniu wniosku.
14. Na wniosek podatnika świadczącego usługi międzynarodowego przewozu drogowego,
polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na
terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, posiadającego siedzibę
działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z
którego świadczy te usługi, na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium
kraju, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo
zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium
kraju, naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do wydania kopii potwierdzenia
zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego w liczbie wskazanej we
wniosku.
Art. 99.
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym
deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem [ust. 2-10, art. 130c i art.
133] <ust. 2–10, art. 130c, art. 133 i art. 138g ust. 2>.
2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje
podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym
kolejnym kwartale.
3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje
podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika
urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie
po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.
3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 72 1) zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja
lub
2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy
towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych
dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty
50 000 zł, lub;
3) którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a
ust. 1.
3b. Za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, nie uznaje się
dostawy towarów, o których mowa w poz. 92 tego załącznika, jeżeli:
1) dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do
standardowych zbiorników pojazdów;
2) dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem
własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.
3c. W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do
ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a, podatnicy, o
których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy
miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:
1) w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub
drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim
miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do
25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty
nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.
3d. W przypadku importu towarów dokonanego na zasadach określonych w art. 33a ust. 1
podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji
podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc
kwartału:
1) w którym dokonano tego importu - jeżeli nastąpiło to w pierwszym lub drugim miesiącu
kwartału, a w przypadku gdy dokonanie tego importu nastąpiło w drugim miesiącu
kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia
miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
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- 73 2) następujący po kwartale, w którym dokonano tego importu - jeżeli dokonanie tego
importu nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za
okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali
deklaracje kwartalne, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu
skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny
okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej
deklaracji.
4a. Podatnicy, którzy dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1,
mogą składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne na zasadach przewidzianych w
ust. 2 i 3, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim
miesiącu kwartału, w którym dokonali tego importu.
5. Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25,
składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za
pierwszy miesiąc kwartału:
1) w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub
drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w
drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w
terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
2) następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty
nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do
rozliczania się metodą kasową.
7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku
na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie
art. 82 ust. 3, chyba że:
1) przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub
przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3;
2) są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art.
90c lub art. 91, lub
3) są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 1,
lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4.
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przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy
nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy
rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.
7b. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie
dotyczy:
1) (uchylony);
2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których
są podatnikiem;
4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z
tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest
obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.
7c. Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do
rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy
opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące
podatnika.
8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i
osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są
obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie
dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu.
8a. W przypadku podatnika wymienionego w art. 15, innego niż zarejestrowany jako podatnik
VAT czynny, który ustanowił przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d
ust. 1, deklaracje podatkowe składa we własnym imieniu na jego rzecz przedstawiciel
podatkowy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po
każdym kolejnym miesiącu.
9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 nie mają obowiązku
składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową
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obowiązek podatkowy.
10. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące
podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji
podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie
wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w
zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia
powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.
11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, składają w urzędzie skarbowym deklaracje
podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstał obowiązek podatkowy.
11a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust.
5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w
sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych kwotach podatku za
okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 17a, deklarację
składa płatnik.
11b. Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
11c. Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, są składane zgodnie z wzorem
dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w
art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest
przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3
Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.
12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku
naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie
wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej
wysokości.
13. (uchylony).
13a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na elektronicznej
platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 11c.
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szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 7c, wraz z objaśnieniami co do
sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w ust.
1-3,

oraz

niezbędnymi

pouczeniami,

uwzględniając

konieczność

prawidłowego

rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy.
14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do
sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu
umożliwienia rozliczenia podatku.
14a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do sposobu
prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia
przedstawicielowi podatkowemu rozliczenia we własnym imieniu i na rzecz podatnika,
którego jest przedstawicielem, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
14b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 10 i 11, wraz z objaśnieniami co
do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu
umożliwienia rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych
dostaw nowych środków transportu.
14c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór deklaracji, o której mowa w ust. 11a, wraz z objaśnieniami co do sposobu
prawidłowego jej wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia
rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.
103 ust. 5a, w tym również przez płatnika, uwzględniając specyfikę wykonywania
czynności, których dotyczy ta deklaracja.
15. (uchylony).
16. (uchylony).
Art. 103a.
W przypadku gdy podatek jest pobierany przez płatnika, o którym mowa w art. 17a,
wpłacanie kwot podatku przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, może być
dokonywane na rachunek VAT płatnika przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w
art. 108a ust. 3, w którym podatnik wskazuje w miejsce informacji, o których mowa w art.
108a ust. 3:
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mechanizmie podzielonej płatności;
2) pkt 3 - numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika, o którym
mowa w art. 17a;
3) pkt 4 - numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

<Art. 103b.
1. W przypadku gdy na podstawie art. 5c rozporządzenia 282/2011 podatnik ułatwiający
dostawy towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, nie jest obowiązany do zapłaty
podatku w kwocie przekraczającej kwotę tego podatku, którą zadeklarował i
zapłacił, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego
określa podmiotowi dokonującemu dostawy towarów na rzecz tego podatnika kwotę
podatku do zapłaty.
2. Kwotę podatku do zapłaty, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota, do zapłaty której,
na podstawie art. 5c rozporządzenia 282/2011, nie jest obowiązany podatnik
ułatwiający dostawy towarów.>
Art. 106a.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:
[1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a,
w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i
faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę
towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;]
<1) sprzedaży, z wyjątkiem:
a) przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których
usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i
faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub
nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy
towarów,
b) czynności rozliczanych w procedurach szczególnych, o których mowa w dziale XII w
rozdziałach 6a, 7 i 9, dla których państwem członkowskim identyfikacji w
rozumieniu przepisów tych rozdziałów jest państwo członkowskie inne niż
Rzeczpospolita Polska;>
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terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku
na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania
albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy
miejscem świadczenia jest terytorium:
a) państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty
podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura
dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w
imieniu i na rzecz podatnika,
b) państwa trzeciego;
[3) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, dla których
miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k ust. 1, przez podatników
zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w
rozdziałach 6a i 7, dla których państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita
Polska.]
<3) dostawy towarów i świadczenia usług rozliczanych w procedurach szczególnych, o
których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, przez podatników
zidentyfikowanych na potrzeby tych procedur, dla których państwem członkowskim
identyfikacji w rozumieniu przepisów tych rozdziałów jest Rzeczpospolita Polska;>
<4) sprzedaży na odległość towarów importowanych, rozliczanej w procedurze
szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, przez podatników
zidentyfikowanych na potrzeby tej procedury, dla których państwem członkowskim
identyfikacji w rozumieniu przepisów tego rozdziału jest Rzeczpospolita Polska.>

Art. 106b.
1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt
2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości
dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej
podatnikiem;
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podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;]
<2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z
procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a;>
3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
[4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których
mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art.
19a ust. 5 pkt 4.]
<4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o
których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy:
a) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
b) czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4,
c) dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust.
1b.>
2. Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży
zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów
wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.
3. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę
dokumentującą:
[1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art.
19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych
czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,]
<1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie
wynika z ust. 1, z wyjątkiem:
a) czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4,
b) czynności, o których mowa w art. 106a pkt 3 i 4,>
<1a)

otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem czynności, o których

mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z
wyjątkiem:
a) przypadku, gdy zapłata dotyczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 1b i ust. 5
pkt 4 oraz art. 106a pkt 3 i 4,
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2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118
- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca
miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub
część zapłaty.
[4. Do świadczenia usług, o których mowa w art. 106a pkt 3, przepis ust. 3 pkt 1 stosuje się
odpowiednio.]
<4a. Podatnik korzystający z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w
rozdziałach 6a, 7 i 9, może wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których
mowa w art. 106a pkt 3 i 4.>
5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej
potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od
wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej
sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ
podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości
odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób
fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe
albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek
osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU
49.32.11.0).
Art. 106e.
1. Faktura powinna zawierać:
1) datę wystawienia;
2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny
identyfikuje fakturę;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z
zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
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podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z
zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę
otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i
różni się od daty wystawienia faktury;
7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej
zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty
podatku (wartość sprzedaży netto);
12) stawkę podatku <albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania
z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9>;
13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami
podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące
poszczególnych stawek podatku;
15) kwotę należności ogółem;
16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:
a) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1, lub
b) w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 określono termin powstania
obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty
- wyrazy "metoda kasowa";
17) w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie";
18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do
rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest
nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";
18a)

w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł

lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz
podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15
do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na
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celu określenia podstawy opodatkowania;
19) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82
ust. 3 - wskazanie:
a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik
stosuje zwolnienie od podatku,
b) przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub
takie świadczenie usług, lub
c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług
korzysta ze zwolnienia;
20) w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię
i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;
21) w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego
przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego,
jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
22) w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki
transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
a) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit.
a,
b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;
23) w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym
mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
(procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;
24) w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
a) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
poprzedzony kodem PL,
b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby
podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy
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członkowskiego.
2. W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi
zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1
pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także
wyrazy "procedura marży dla biur podróży".
3. W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i
antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża,
faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie
dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy "procedura marży towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty
kolekcjonerskie i antyki".
4. Faktura nie zawiera:
1) (uchylony);
2) w przypadku, o którym mowa w art. 16 - danych określonych w ust. 1 pkt 4;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 3 pkt 2 - danych określonych w ust. 1 pkt
12-14;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 3, jeżeli usługodawcą jest podmiot
zagraniczny, o którym mowa w art. 131 pkt 2, zidentyfikowany na potrzeby procedury
szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 7 - danych określonych w ust. 1 pkt
4[.] <;>
<5) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 4 – danych określonych w ust. 1 pkt
4.>
5. Faktura może nie zawierać:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych określonych w ust. 1 pkt 10
i 12-14;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. b - danych określonych w ust. 1 pkt 5 i
12-14;
3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100
euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 3
dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że
zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.
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i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju] <wewnątrzwspólnotowej sprzedaży
towarów na odległość, sprzedaży na odległość towarów importowanych>, sprzedaży,
dla której nie jest na fakturze podawany numer, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w przypadku, o którym mowa w art. 106a
pkt 2 lit. a.
7. Kwotę podatku w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych
daną stawką podatku podatnik może obliczyć według następującego wzoru:

KP 

WB  SP
100  SP

gdzie:
KP - oznacza kwotę podatku,
WB

- oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką

podatku, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto),
SP - oznacza stawkę podatku.
8. W przypadku gdy podatnik oblicza kwotę podatku zgodnie z ust. 7, zamiast ceny
jednostkowej netto podatnik może wykazywać na fakturze cenę wraz z kwotą podatku
(cenę jednostkową brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto - wartość sprzedaży brutto.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica
między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki
podatku.
10. Podatnik może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości
poszczególnych dostarczonych towarów i wykonanych usług wykazanych w tej fakturze;
w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania
jednostkowych kwot podatku.
11. Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej
wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla
przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty
wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
12. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 1 pkt 18a,
naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe
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na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy,
wykazanej na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą
odpowiedzialność

za

wykroczenie

skarbowe

albo

za

przestępstwo

skarbowe,

dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku
przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr
15 do ustawy, wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności.
Art. 106i.
1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.
2. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub
część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż
15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część
zapłaty od nabywcy.
3. Fakturę wystawia się nie później niż:
1) 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3
lit. a;
2) 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3
lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4;
3) 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5
pkt 3 lit. c;
4) z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.
4. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy umowa
przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120.
dnia od pierwszego dnia wydania towarów.
5. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12, fakturę wystawia się nie później niż:
1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
2) 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu
opakowania.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3, fakturę wystawia się:

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub
część zapłaty;
2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury
zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.
[6a. W przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 4, przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.]
7. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub
części zapłaty.
8. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia
usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację,
jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.
9. Przepisów ust. 3, 4 i 8 nie stosuje się do wystawiania faktur w zakresie dostawy towarów
lub świadczenia usług, o których mowa w art. 8a ust. 1 i 3.

Art. 109.
1. Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są
obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed
dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.
2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1,
albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe
ustalenie wartości sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość
sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można
określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki
22%.
3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3
oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust.
1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe
rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane
dotyczące:
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tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty
podatku naliczonego;
3) kontrahentów;
4) dowodów sprzedaży i zakupów.
3a. Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są
obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od
wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania
obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium
kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8.
3b. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach
określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z
deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.
3c. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani przesyłać do urzędu
skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w
ust. 3, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c:
1) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału - w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy;
2) za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją - w terminie do złożenia tej
deklaracji.
3d. Faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1-3, ujmuje się w ewidencji, o której mowa w
ust. 3, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie
zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w
tej ewidencji.
3e. W terminie 14 dni od dnia:
1) stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne
ze stanem faktycznym, lub
2) zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji
- podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust.
11c.
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błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji,
naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy.
3g. Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 3f,
przesyła, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, do naczelnika urzędu skarbowego
ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub składa
wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.
3h. Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 3g:
1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie
złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,
2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których
mowa w wezwaniu
- naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę
pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f.
3i. Przepisu ust. 3h nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie
skarbowe lub przestępstwo skarbowe.
3j. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3h, stanowią dochód budżetu państwa.
3k. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 3h, uiszcza się bez wezwania naczelnika urzędu
skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3h.
3l. W zakresie nieuregulowanym w ust. 3h, 3i i 3k do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio
przepisy działu IV Ordynacji podatkowej.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. (uchylony).
8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w postaci 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.
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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.
Ewidencja powinna zapewnić wskazanie usługi, w związku ze świadczeniem której
nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 28k ust. 2 pkt 3.]
<11a. Dostawcy, o których mowa w art. 22a ust. 1 pkt 1, których towary w momencie
rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz
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

łączną

wartość

dostaw

dokonywanych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 22a, oraz
świadczonych usług, o których mowa w art. 28k ust. 1. Ewidencja powinna zapewnić
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kwoty, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 lub 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.
11f. Podatnicy, o których mowa w art. 127 ust. 1, są obowiązani do prowadzenia, w postaci
elektronicznej w systemie TAX FREE, ewidencji zawierającej dane pozwalające na
prawidłowe rozliczenie podatku w systemie zwrotu podatku podróżnym, w szczególności
dane:
1) dotyczące dostawy towarów i podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego, stawki
podatku;
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3) dotyczące potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
4) dotyczące zwrotu podatku.
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:
1) specyfikę wykonywania czynności, których przedmiotem są przemieszczane towary
objęte obowiązkiem ewidencyjnym;
2) konieczność zapewnienia dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie prawidłowości
rozliczenia podatku.
13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze
rozporządzenia, niektóre grupy podatników będących osobami fizycznymi z prowadzenia
ewidencji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką wykonywanej
przez tych podatników działalności, a dodatkowo jeżeli w związku z wykonywanymi
przez

nich czynnościami

naczelnik urzędu skarbowego otrzymuje dokumenty

umożliwiające prawidłowe określenie osiąganego przez tych podatników obrotu.
14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych
w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ
podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub
narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia
przez podatników ewidencji.
15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe dane, jakie powinna zawierać ewidencja, o której mowa w ust. 11f, i sposób
jej prowadzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego rozliczenia
podatników prowadzących sprzedaż towarów podróżnym oraz możliwości kontroli
obowiązków podatników przez organ podatkowy.

<Art. 109b.
1. Podatnik ułatwiający poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na
terytorium Unii Europejskiej:
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mowa w art. 7a ust. 1, lub
2) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na
rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innych niż dostawy towarów, o których
mowa w art. 7a ust. 2, lub
3) świadczenia usług na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innego niż
świadczenie usług, w przypadku których przyjmuje się, że podatnik uczestniczący w
świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym zgodnie z art. 9a rozporządzenia
282/2011
– jest obowiązany prowadzić ewidencję tych czynności w postaci elektronicznej, zgodnie
z wymogami, o których mowa w art. 54c ust. 2 rozporządzenia 282/2011.
2. Przez ułatwianie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się ułatwianie w rozumieniu art.
54b rozporządzenia 282/2011.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób umożliwiający
sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku lub podatku od wartości dodanej w
odniesieniu do każdego towaru będącego przedmiotem dostawy lub każdej
świadczonej usługi, o których mowa w ust. 1.
4. Podatnik jest obowiązany udostępnić drogą elektroniczną, w zakresie wskazanym w
żądaniu właściwego organu podatkowego, ewidencję, o której mowa w ust. 1, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego żądania, w odniesieniu do:
1) dostaw towarów, w przypadku których wysyłka lub transport rozpoczyna się lub
kończy na terytorium kraju;
2) świadczenia usług, w przypadku których miejsce świadczenia znajduje się na
terytorium kraju.
5.

W

przypadku

wystąpienia

problemów

technicznych

uniemożliwiających

udostępnienie ewidencji drogą elektroniczną zgodnie z ust. 4 ewidencję udostępnia
się w sposób wskazany przez właściwy organ podatkowy w wezwaniu, w terminie 14
dni od dnia doręczenia tego wezwania.
6. Elektroniczna kopia żądania, o którym mowa w ust. 4, lub wezwania, o którym mowa
w ust. 5, może być przekazana na adres poczty elektronicznej:
1) wskazany w zgłoszeniu informującym o zamiarze skorzystania przez podatnika
z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 lub
odpowiadających im regulacjach;
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podatnik nie korzysta z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w
rozdziałach 6a, 7 i 9 lub odpowiadających im regulacjach;
3) podatnika, podany na stronie internetowej podatnika, w przypadku gdy adres poczty
elektronicznej, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie został wskazany.
7. Podatnik przechowuje ewidencję, o której mowa w ust. 1, przez okres 10 lat od
zakończenia roku podatkowego, w którym została dokonana dostawa towarów lub
wykonana usługa podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu.>

Art. 112.
Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania
podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym
rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, [z
zastrzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3] <z zastrzeżeniem art. 109b ust. 7, art.
130d ust. 3, art. 134 ust. 3, art. 138h ust. 3 i art. 138i ust. 8>.

Art. 113.
1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość
sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.
Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:
1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz [sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju] <wewnątrzwspólnotowej sprzedaży
towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium
kraju>;
<1a)

sprzedaży

na

odległość

towarów

importowanych,

która

nie

podlega

opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;>
2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c) usług ubezpieczeniowych
– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
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zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
podlegających amortyzacji.
3. (uchylony).
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w
ust. 1 i 9 pod warunkiem zawiadomienia na piśmie o tym zamiarze naczelnika urzędu
skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w
przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie
czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej
wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.
5. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o
której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono
tę kwotę.
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie
roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana
przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej
działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.
10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w
proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku
podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności,
którą przekroczono tę kwotę.
10a. Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o
których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania
niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania
do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9,
przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.
11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego
zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym
utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze
zwolnienia określonego w ust. 1.
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przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku
lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie
czynności, o których mowa w art. 5.
12. W przypadku gdy między podatnikiem, o którym mowa w ust. 1 lub 9, a kontrahentem
istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który wpływa na wykazywaną przez
podatnika w transakcjach z tym kontrahentem wartość sprzedaży w ten sposób, że jest ona
niższa niż wartość rynkowa, dla określenia momentu utraty mocy zwolnienia od podatku,
o którym mowa w ust. 5 i 10, uwzględnia się wartość rynkową tych transakcji.
13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:
1) dokonujących dostaw:
a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym, z wyjątkiem:
–

energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

– wyrobów tytoniowych,
– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na
podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających
amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10
lit. a i b,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu,
f)

następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
–

urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
– pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
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2) świadczących usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą
roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu
zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie,
d) ściągania długów, w tym factoringu;
3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.
14. (uchylony).
Rozdział 6a
[Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług
elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na
terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim
konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a]
<Procedura unijna dotycząca niektórych dostaw towarów
oraz świadczenia niektórych usług >

Art. 130a.
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej;
<1a)

usługach – rozumie się przez to usługi świadczone na rzecz osób niebędących

podatnikami, o których mowa w art. 28a, których miejscem świadczenia jest
terytorium państwa członkowskiego konsumpcji;>
[2) podatnikach - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które posiadają siedzibę działalności
gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii
Europejskiej;]
<2) podatnikach – rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które:
a) dokonują wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub
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towarów będących przedmiotem dostawy rozpoczyna się i kończy na terytorium tego
samego państwa członkowskiego, lub
c) posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nie posiadają siedziby
działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
na terytorium państwa członkowskiego konsumpcji oraz świadczą usługi na rzecz
osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a;>
<2a)

państwie członkowskim konsumpcji – rozumie się przez to:

a) w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – państwo
członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy,
b) w przypadku dostaw towarów dokonanych przez podatnika ułatwiającego takie
dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2, jeżeli wysyłka lub transport towarów będących
przedmiotem takich dostaw rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego
państwa członkowskiego – to państwo członkowskie,
c) w przypadku świadczenia usług – państwo członkowskie, na terytorium którego ma
miejsce świadczenie usług;
2b) państwie członkowskim identyfikacji – rozumie się przez to państwo członkowskie:
a) w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej albo
b) w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii
Europejskiej, albo
c) w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
które wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z
procedury unijnej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na
terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
d) rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów, a w przypadku większej liczby takich
państw członkowskich – państwo członkowskie, które podatnik wybiera w celu
złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, pod
warunkiem że nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;>

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

- 98 [3) procedurze szczególnej rozliczania VAT - rozumie się przez to rozliczenie VAT należnego
z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług
elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji, w którym podatnik nie posiada
siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej.]
<3) procedurze unijnej – rozumie się przez to rozliczenie VAT należnego z tytułu
czynności określonych w pkt 2 lit. a–c państwu członkowskiemu konsumpcji za
pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.>

Art. 130b.
[1. Podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne,
dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k ust. 1, na rzecz
osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a, mających siedzibę, stałe
miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji,
może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej
rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada:
1) siedzibę działalności gospodarczej albo
2) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby
działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
3) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu złożenia
zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii
Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.]
<1. Podatnik może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury
unijnej w państwie członkowskim identyfikacji. Procedura unijna ma zastosowanie
do wszystkich dostaw towarów lub każdego świadczenia usług objętych tą
procedurą, dokonywanych przez podatnika na terytorium Unii Europejskiej.>
[2. Państwo członkowskie, w którym podatnik złożył zgłoszenie, uznaje się za państwo
członkowskie identyfikacji.]
[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, podatnik nie może zmienić państwa
członkowskiego identyfikacji wcześniej niż po upływie dwóch kolejnych lat, licząc od
końca roku, w którym rozpoczął korzystanie z procedury szczególnej rozliczania VAT.]
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zmienić państwa członkowskiego identyfikacji wcześniej niż po upływie dwóch
kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym rozpoczął korzystanie z procedury
unijnej.>
4. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska,
zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do [naczelnika
drugiego urzędu skarbowego] <właściwego naczelnika urzędu skarbowego>.
[5. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego dokonuje identyfikacji podatnika na potrzeby
procedury szczególnej rozliczania VAT i potwierdza zgłoszenie, wykorzystując numer, za
pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.]
<5. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje identyfikacji podatnika na
potrzeby procedury unijnej i potwierdza zgłoszenie, wykorzystując numer, za
pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.>
6. [W przypadku gdy podatnik nie spełnia warunków do korzystania z procedury szczególnej
rozliczania VAT, naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o
odmowie przyjęcia zgłoszenia, na które służy zażalenie.] <W przypadku gdy podatnik
nie spełnia warunków do korzystania z procedury unijnej, właściwy naczelnik
urzędu skarbowego wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia, na które
służy zażalenie.> Podatnik jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. [Podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT jest
obowiązany do zawiadomienia naczelnika drugiego urzędu skarbowego za pomocą
środków komunikacji elektronicznej o:]
<Podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury unijnej jest obowiązany do
zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego za pomocą środków
komunikacji elektronicznej o:>
1) zmianach danych objętych zgłoszeniem, z wyjątkiem tych, których aktualizacji dokonał
na podstawie art. 96 ust. 12 lub ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
2) zmianach działalności objętej [procedurą szczególną rozliczania VAT] <procedurą
unijną> , w wyniku których przestał spełniać warunki do jej stosowania,
[3) zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług
elektronicznych]
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procedurą unijną >
- nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła
okoliczność wymagająca zawiadomienia.
8. W przypadku gdy podatnik zidentyfikowany na potrzeby [procedury szczególnej
rozliczania VAT] < procedury unijnej>:
[1) zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzestaniu świadczenia usług
telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych lub
2) nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z
nim albo jego pełnomocnikiem, albo przez okres ośmiu kolejnych kwartałów
kalendarzowych nie świadczy usług objętych procedurą szczególną rozliczania VAT, lub]
<1) zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu dokonywania
dostaw towarów lub świadczenia usług objętych procedurą unijną lub
2) nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania
się z nim albo jego pełnomocnikiem, albo przez okres dwóch kolejnych lat nie
świadczy usług ani nie dokonuje dostaw towarów objętych procedurą unijną, lub >
3) nie spełnia warunków do korzystania z [procedury szczególnej rozliczania VAT]
<procedury unijnej>, lub
4) systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących [procedury szczególnej rozliczania
VAT] <procedury unijnej>
[- naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wygaśnięciu identyfikacji
tego podatnika na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, na które służy
zażalenie. Podatnik jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.]
<– właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wygaśnięciu
identyfikacji tego podatnika na potrzeby procedury unijnej, na które służy zażalenie.
Podatnik jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.>
Art. 130c.
[1. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są
obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na
potrzeby rozliczenia VAT, zwane dalej "deklaracjami VAT", do Drugiego Urzędu
Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwanego dalej "drugim urzędem skarbowym".]
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pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia
VAT, zwane dalej „deklaracjami VAT”, do właściwego urzędu skarbowego,
niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą
unijną miały miejsce.>
2. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie [do 20. dnia miesiąca] <do
końca miesiąca> następującego po każdym kolejnym kwartale.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.
4. Deklaracja VAT [powinna zawierać] < zawiera>:
1) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny:
[a) całkowitą

wartość

usług

telekomunikacyjnych,

usług

nadawczych

oraz

usług

elektronicznych pomniejszoną o kwotę VAT,]
< a)

całkowitą wartość, pomniejszoną o kwotę VAT, następujących transakcji:

– wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
– dostawy towarów dokonywanej przez podatnika ułatwiającego takie dostawy
zgodnie z art. 7a ust. 2, jeżeli wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się i
kończy na terytorium kraju,
– świadczenia usług,>
b) całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na [usługi] <transakcje>, o których
mowa w lit. a, wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom
VAT,
c) stawki VAT;
3) kwotę podatku należnego ogółem.
<4a. W przypadku gdy towary są wysyłane lub transportowane z państw członkowskich
innych niż państwo członkowskie identyfikacji, deklaracja VAT oprócz informacji, o
których mowa w ust. 4, zawiera:
1) dla każdego państwa członkowskiego, z którego towary są wysyłane lub
transportowane:
a) całkowitą wartość, pomniejszoną o kwotę VAT, następujących dostaw towarów:
– wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość innej niż dokonywana przez
podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2,
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wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się i kończy na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego identyfikacji,
dokonanej przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2,
b) całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na transakcje, o których mowa w
lit. a, wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom VAT,
c) stawki VAT;
2) w przypadku dostaw, o których mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwsze – numer, za
pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości
dodanej, a w przypadku jego braku – numer, za pomocą którego ten podatnik jest
zidentyfikowany dla celów podatkowych w państwie członkowskim, z którego towary
są wysyłane lub transportowane;
3) w przypadku dostaw, o których mowa w pkt 1 lit. a tiret drugie – numer, za pomocą
którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, a
w przypadku jego braku – numer, za pomocą którego ten podatnik jest
zidentyfikowany dla celów podatkowych w państwie członkowskim, z którego towary
są wysyłane lub transportowane, o ile jest dostępny.>
5. [W przypadku gdy poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w
państwie członkowskim identyfikacji podatnik ma również inne stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej znajdujące się w innym państwie członkowskim, z którego
świadczone są usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne,
deklaracja VAT oprócz informacji, o których mowa w ust. 4, powinna zawierać:]
<W przypadku gdy poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w
państwie członkowskim identyfikacji podatnik świadczący usługi objęte procedurą
unijną ma również inne stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
znajdujące się w innym państwie członkowskim, z którego świadczone są te usługi,
deklaracja VAT, oprócz informacji, o których mowa w ust. 4, zawiera:>
[1) całkowitą wartość tych usług dla państwa członkowskiego, w którym ten podatnik ma
takie miejsce, wraz z jej podziałem na państwa członkowskie konsumpcji, oraz]
<1) całkowitą wartość tych usług, wraz z jej podziałem na państwa członkowskie
konsumpcji – dla każdego państwa członkowskiego, w którym podatnik ma stałe
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,>
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wartości dodanej, a w przypadku jego braku – [jakikolwiek numer, za pomocą którego ten
podatnik jest identyfikowany w państwie członkowskim] <numer, za pomocą którego
ten

podatnik

jest

zidentyfikowany

dla

celów

podatkowych

w państwie

członkowskim>, w którym ma takie miejsce.
<5a. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonej deklaracji VAT ich korekta
dokonywana jest w deklaracji VAT składanej za bieżący okres rozliczeniowy, nie
później jednak niż w ciągu 3 lat, licząc od dnia upływu terminu do złożenia
deklaracji VAT, w której stwierdzono błędy. W deklaracji VAT, w której dokonuje
się korekty, należy wskazać właściwe państwo członkowskie konsumpcji, okres
rozliczeniowy i kwotę VAT, w odniesieniu do której dokonywana jest korekta.>
6. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro.
7. W przypadku gdy płatności z tytułu [świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług
nadawczych lub usług elektronicznych] <dostaw towarów lub świadczenia usług>
dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs
wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu
rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu - kurs wymiany
opublikowany następnego dnia.
8. Podatnicy są obowiązani do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując deklarację VAT,
której dotyczy wpłata, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy
[drugiego] <właściwego> urzędu skarbowego.

Art. 130d.
[1. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są
obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą
szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c
rozporządzenia 282/2011.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna być udostępniona przez podatnika za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na każde żądanie państwa członkowskiego
identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji.]
<1. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są obowiązani prowadzić
w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą unijną, zgodnie z
wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011.
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elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa
członkowskiego konsumpcji. W przypadku wystąpienia problemów technicznych
uniemożliwiających

udostępnienie

ewidencji

drogą

elektroniczną

ewidencję

udostępnia się w sposób i w terminie wskazanych przez właściwy organ podatkowy.>
3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać przez okres 10 lat od
zakończenia roku, w którym dokonano [świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług
nadawczych lub usług elektronicznych] <dostaw towarów lub świadczenia usług
objętych procedurą unijną>.
Rozdział 7
[Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług
elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących
podatnikami, o których mowa w art. 28a]
< Procedura nieunijna dotycząca niektórych usług>

Art. 131.
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej;
<1a)

usługach – rozumie się przez to usługi świadczone na rzecz osób niebędących

podatnikami, o których mowa w art. 28a, których miejscem świadczenia jest
terytorium państwa członkowskiego konsumpcji;>
2) podmiotach zagranicznych - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nieposiadające siedziby działalności
gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium
Unii Europejskiej, wykonujące czynności podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium
Unii Europejskiej;
3) (uchylony);
<3a)

państwie członkowskim konsumpcji – rozumie się przez to państwo członkowskie,

na terytorium którego ma miejsce świadczenie usług;>
[4) państwie członkowskim identyfikacji - rozumie się przez to państwo członkowskie, które
podmiot zagraniczny wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze
skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, jeżeli jego działalność w zakresie
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podatnika VAT na terytorium Unii Europejskiej zostanie rozpoczęta zgodnie z
postanowieniami niniejszego rozdziału;]
<4) państwie członkowskim identyfikacji – rozumie się przez to państwo członkowskie,
które podmiot zagraniczny wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o
zamiarze skorzystania z procedury nieunijnej, jeżeli jego działalność w zakresie
świadczenia usług jako podatnika VAT na terytorium Unii Europejskiej zostanie
rozpoczęta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału;>
5) (uchylony);
[6) procedurze szczególnej rozliczania VAT - rozumie się przez to rozliczenie VAT należnego
z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług
elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa
członkowskiego identyfikacji.]
<6) procedurze nieunijnej – rozumie się przez to rozliczenie VAT należnego z tytułu
świadczenia usług państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa
członkowskiego identyfikacji.>
Art. 132.
[1. Podmioty zagraniczne świadczące usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi
elektroniczne, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k
ust. 1, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a, mających
siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Unii
Europejskiej, mogą złożyć w państwie członkowskim identyfikacji zgłoszenie informujące
o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT.]
<1. Podmioty zagraniczne świadczące usługi mogą złożyć w państwie członkowskim
identyfikacji

zgłoszenie

informujące

o

zamiarze

skorzystania

z procedury

nieunijnej.>
<1a. Procedura nieunijna ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych na
terytorium Unii Europejskiej.>
2. (uchylony).
3. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska,
zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do [naczelnika
drugiego urzędu skarbowego] < właściwego naczelnika urzędu skarbowego>.
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nazwę podmiotu zagranicznego, jego adres wraz z kodem pocztowym, adres poczty
elektronicznej, adres strony internetowej należącej do tego podmiotu, numer podatkowy
przyznany mu w państwie siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest tam nadawany, oraz oświadczenie
podmiotu zagranicznego, że nie posiada on siedziby działalności gospodarczej ani stałego
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.
[5. Naczelnik

drugiego

urzędu

skarbowego,

potwierdzając

zgłoszenie,

nadaje

z

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej podmiotowi zagranicznemu numer
identyfikacyjny

na

potrzeby

rozliczania

świadczonych

przez

niego

usług

telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.]
<5. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, potwierdzając zgłoszenie, nadaje z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej podmiotowi zagranicznemu
numer identyfikacyjny na potrzeby rozliczania świadczonych przez niego usług.>
5a. [W przypadku gdy podmiot zagraniczny nie spełnia warunków do korzystania z procedury
szczególnej

rozliczania

VAT,

naczelnik

drugiego

urzędu

skarbowego

wydaje

postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia, na które służy zażalenie.] <W przypadku
gdy podmiot zagraniczny nie spełnia warunków do korzystania z procedury
nieunijnej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o odmowie
przyjęcia

zgłoszenia,

na które służy zażalenie.> Podmiot

zagraniczny jest

powiadamiany o wydaniu postanowienia również za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
6. [Podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT
jest obowiązany do zawiadomienia naczelnika drugiego urzędu skarbowego za pomocą
środków komunikacji elektronicznej o:]
<Podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury nieunijnej jest
obowiązany do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego za pomocą
środków komunikacji elektronicznej o:>
1) zmianach danych objętych zgłoszeniem,
2) zmianach działalności objętej [procedurą szczególną rozliczania VAT] < procedurą
nieunijną> , w wyniku których przestał spełniać warunki do jej stosowania,
3) zaprzestaniu świadczenia usług [telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług
elektronicznych]
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okoliczność wymagająca zawiadomienia.
7. W przypadku gdy:
[1) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT
zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzestaniu świadczenia usług
telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych lub
2) mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem
zagranicznym zidentyfikowanym na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT albo
jego pełnomocnikiem, albo przez okres ośmiu kolejnych kwartałów kalendarzowych
podmiot ten nie świadczy usług objętych procedurą szczególną rozliczania VAT, lub]
<1) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury nieunijnej zawiadomi
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu świadczenia usług
objętych procedurą nieunijną lub
2) mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem
zagranicznym zidentyfikowanym na potrzeby procedury nieunijnej albo jego
pełnomocnikiem, albo przez okres dwóch kolejnych lat podmiot ten nie świadczy
usług objętych procedurą nieunijną, lub >
3) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby [procedury szczególnej rozliczania
VAT] < procedury nieunijnej> nie spełnia warunków do korzystania z procedury
szczególnej rozliczania VAT, lub
4) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby [procedury szczególnej rozliczania
VAT] <procedury nieunijnej> systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących
procedury szczególnej rozliczania VAT
[- naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wygaśnięciu identyfikacji
tego podmiotu na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, na które służy
zażalenie. Podmiot zagraniczny jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.]
<– właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wygaśnięciu
identyfikacji tego podmiotu na potrzeby procedury nieunijnej, na które służy
zażalenie. Podmiot zagraniczny jest powiadamiany o wydaniu postanowienia
również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.>
8. (uchylony).
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[1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania
VAT są obowiązane składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje
VAT do drugiego urzędu skarbowego.]
<1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury nieunijnej są
obowiązane składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje VAT
do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy usługi objęte procedurą
nieunijną były świadczone.>
2. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie [do 20. dnia miesiąca] <do
końca miesiąca> następującego po każdym kolejnym kwartale.
2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.
3. (uchylony).
4. Deklaracja VAT [powinna zawierać] <zawiera>:
1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 132 ust. 5;
2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji:
a) całkowitą

wartość

usług

[telekomunikacyjnych,

usług

nadawczych

oraz

usług

elektronicznych] pomniejszoną o kwotę VAT,
b) całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi[, o których mowa w lit. a,]
wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom VAT,
c) stawki VAT;
3) dla wszystkich państw członkowskich konsumpcji - całkowitą kwotę podatku należnego.
<4a. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonej deklaracji VAT ich korekta
dokonywana jest w deklaracji VAT składanej za bieżący okres rozliczeniowy, nie
później jednak niż w ciągu 3 lat, licząc od dnia upływu terminu do złożenia
deklaracji VAT, w której stwierdzono błędy. W deklaracji VAT, w której dokonuje
się korekty, należy wskazać właściwe państwo członkowskie konsumpcji, okres
rozliczeniowy i kwotę VAT, w odniesieniu do której dokonywana jest korekta.>
5. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro.
6. W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług [telekomunikacyjnych, usług
nadawczych lub usług elektronicznych] dokonywano w innych walutach niż euro, do ich
przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank
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opublikowany w tym dniu - kurs wymiany opublikowany następnego dnia.
7. (uchylony).
8. Podmioty zagraniczne są obowiązane do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując
deklarację VAT, której dotyczy wpłata, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek
bankowy [drugiego] <właściwego> urzędu skarbowego.

Art. 134.
[1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania
VAT są obowiązane prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych
procedurą szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c
rozporządzenia 282/2011.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna być udostępniona przez podmiot zagraniczny
drogą elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa
członkowskiego konsumpcji.]
<1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury nieunijnej są
obowiązane prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych
procedurą nieunijną zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c
rozporządzenia 282/2011.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana przez podmiot zagraniczny
drogą elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz
państwa członkowskiego konsumpcji. W przypadku wystąpienia problemów
technicznych uniemożliwiających udostępnienie ewidencji drogą elektroniczną
ewidencję udostępnia się w sposób i w terminie wskazanych przez właściwy organ
podatkowy.>
3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać przez okres 10 lat od
zakończenia roku, w którym dokonano [świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług
nadawczych lub usług elektronicznych] <świadczenia usług objętych procedurą
nieunijną>.
<Rozdział 9
Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych
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Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) VAT – rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej;
2) sprzedaży na odległość towarów importowanych – rozumie się przez to sprzedaż na
odległość

towarów

importowanych,

z

wyjątkiem

towarów

podlegających

opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w przesyłkach o wartości rzeczywistej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150
euro;
3) podatniku niemającym siedziby na terytorium Unii Europejskiej – rozumie się przez
to podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;
4) państwie członkowskim konsumpcji – rozumie się przez to państwo członkowskie
zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy;
5) państwie członkowskim identyfikacji – rozumie się przez to państwo członkowskie:
a) które podatnik niemający siedziby na terytorium Unii Europejskiej wybiera w celu
złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury importu,
b) w którym podatnik posiada:
– siedzibę działalności gospodarczej albo
– stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby
działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
– stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które wybiera w celu złożenia
zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury importu, jeżeli nie
posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale
posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium Unii Europejskiej,
c) w którym pośrednik posiada:
– siedzibę działalności gospodarczej albo
– stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby
działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
– stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które wybiera w celu złożenia
zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury importu, jeżeli nie
posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale
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terytorium Unii Europejskiej;
6) procedurze importu – rozumie się przez to rozliczenie VAT należnego z tytułu
sprzedaży na odległość towarów

importowanych państwu członkowskiemu

konsumpcji, za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.

Art. 138b.
1. Z procedury importu może korzystać dokonujący sprzedaży na odległość towarów
importowanych:
1) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;
2) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej albo
podatnik niemający siedziby na terytorium Unii Europejskiej, reprezentowany przez
pośrednika;
3) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa
trzeciego, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie o wzajemnej pomocy o
zakresie zbliżonym do zakresu dyrektywy Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących
podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, str. 1) oraz
rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie
współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 268 z 12.10.2010, str. 1, z późn. zm.).
2. Podatnik korzystający z procedury importu stosuje ją do wszystkich transakcji
sprzedaży na odległość towarów importowanych.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, podatnik może korzystać z procedury
importu, jeżeli dokonuje sprzedaży na odległość towarów importowanych z państwa
trzeciego, na terytorium którego posiada siedzibę.

Art. 138c.
1. W przypadku, o którym mowa w art. 138b ust. 1 pkt 2, podatnik nie może
jednocześnie ustanowić więcej niż jednego pośrednika.

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

- 112 2. Pośrednikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej ustanowiona przez podatnika dokonującego
sprzedaży na odległość towarów importowanych, jako osoba obowiązana do zapłaty
VAT i wypełnienia obowiązków określonych w przepisach niniejszego rozdziału
w imieniu i na rzecz tego podatnika, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny;
2) posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium kraju, które wybiera w celu złożenia zgłoszenia, o
którym mowa w art. 138e ust. 3;
3) przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczególnych podatków
stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym
podatku

odpowiednio

3%

kwoty

należnych

zobowiązań

podatkowych

w poszczególnych podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie podatku ustala
się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy
zaległość;
4) przez ostatnie 24 miesiące osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku
podatników niebędących osobami fizycznymi – osoba będąca wspólnikiem spółki
cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem władz
zarządzających, głównym księgowym, nie została prawomocnie skazana na
podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy za
popełnienie przestępstwa skarbowego;
5) jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie
z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, uznaje się również za spełniony, jeżeli łącznie
spełnione są następujące warunki:
1) podmiot uregulował, wraz z odsetkami za zwłokę, zaległości przekraczające odrębnie
w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w
poszczególnych podatkach, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości;
2) uregulowanie zaległości zgodnie z pkt 1 w ostatnich 24 miesiącach nie dotyczyło
więcej niż dwóch okresów rozliczeniowych odrębnie w każdym podatku.
4. Pośrednika ustanawia się w drodze umowy sporządzonej na piśmie, która zawiera:
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VAT lub podatku o podobnym charakterze;
2) adres, pod którym będzie prowadzona i przechowywana dokumentacja na potrzeby
VAT;
3) oświadczenie podmiotu, który jest ustanawiany pośrednikiem, o spełnieniu
warunków, o których mowa w ust. 2.

Art. 138d.
1. Pośrednik wykonuje w imieniu i na rzecz podatnika, dla którego został ustanowiony,
obowiązki tego podatnika w zakresie złożenia zgłoszenia o zamiarze skorzystania z
procedury importu przez tego podatnika, rozliczania VAT w procedurze importu, w
tym w zakresie sporządzania deklaracji VAT i zapłaty VAT, prowadzenia i
przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji, jej udostępniania, a także inne
czynności wynikające z przepisów niniejszego rozdziału.
2. Pośrednik odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe, które
rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika.

Art. 138e.
1. Podatnik, o którym mowa w art. 138b ust. 1, może złożyć zgłoszenie informujące o
zamiarze skorzystania z procedury importu w państwie członkowskim identyfikacji.
2. W imieniu podatnika, o którym mowa w art. 138b ust. 1 pkt 2, zgłoszenia dokonuje
ustanowiony przez podatnika pośrednik.
3. Podatnik, który zamierza działać w charakterze pośrednika na rzecz podatnika, o
którym mowa w art. 138b ust. 1 pkt 2, składa zgłoszenie informujące o zamiarze
działania w takim charakterze w państwie członkowskim identyfikacji.
4. Podatnik, dla którego państwem członkowskim identyfikacji jest państwo, o którym
mowa w art. 138a pkt 5 lit. b tiret trzecie, a także pośrednik, dla którego państwem
członkowskim identyfikacji jest państwo, o którym mowa w art. 138a pkt 5 lit. c tiret
trzecie, nie może zmienić tego państwa wcześniej niż po upływie dwóch kolejnych lat,
licząc od końca roku podatkowego, w którym rozpoczął korzystanie z procedury
importu.
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zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
6. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska:
1) zgłoszenie dokonywane przez podatnika, o którym mowa w art. 138b ust. 1 pkt 1 i 3,
zawiera:
a) nazwę podatnika,
b) adres podatnika wraz z kodem pocztowym,
c) adres poczty elektronicznej podatnika,
d) adresy stron internetowych należących do podatnika,
e) numer identyfikacji podatkowej podatnika przyznany w Rzeczypospolitej Polskiej
lub numer identyfikacji podatkowej podatnika przyznany w innym państwie
siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej, jeżeli jest tam nadawany;
2) zgłoszenie podatnika, o którym mowa w art. 138b ust. 1 pkt 2, dokonywane przez
pośrednika zawiera:
a) nazwę podatnika,
b) adres podatnika wraz z kodem pocztowym,
c) adres poczty elektronicznej podatnika,
d) adresy stron internetowych należących do podatnika,
e) numer identyfikacji podatkowej podatnika przyznany w Rzeczypospolitej Polskiej
lub numer identyfikacji podatkowej podatnika przyznany w innym państwie
siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej, jeżeli jest tam nadawany,
f) indywidualny numer identyfikacyjny na potrzeby działania jako pośrednik, nadany
pośrednikowi zgodnie z ust. 7 pkt 3;
3) zgłoszenie pośrednika, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
a) nazwę pośrednika,
b) adres pośrednika wraz z kodem pocztowym,
c) adres poczty elektronicznej pośrednika,
d) numer identyfikacji podatkowej pośrednika przyznany w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, potwierdzając zgłoszenie, o którym mowa w
ust. 6:
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z procedury importu;
2) pkt 2, nadaje pośrednikowi, dla każdego podatnika, dla którego został wyznaczony,
numer identyfikacyjny VAT na potrzeby korzystania z procedury importu;
3) pkt 3, nadaje pośrednikowi indywidualny numer identyfikacyjny na potrzeby
działania jako pośrednik, w imieniu i na rzecz podatników korzystających
z procedury importu.
8. Numery identyfikacyjne, o których mowa w ust. 7, są nadawane z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej.
9. Numery identyfikacyjne, o których mowa w ust. 7, są stosowane wyłącznie do celów
procedury importu.
10. W przypadku gdy podatnik nie spełnia warunków do korzystania z procedury
importu, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o odmowie
przyjęcia zgłoszenia, na które służy zażalenie. Podatnik, a w przypadku podatnika
reprezentowanego przez pośrednika – pośrednik, jest powiadamiany o wydaniu
postanowienia również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11. W przypadku gdy pośrednik nie spełnia warunków do działania w charakterze
pośrednika, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o
odmowie

przyjęcia

zgłoszenia,

na

które

służy

zażalenie.

Pośrednik

jest

powiadamiany o wydaniu postanowienia również za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
12. Podatnik, a w przypadku podatnika reprezentowanego przez pośrednika –
pośrednik, jest obowiązany do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o:
1) zmianach danych objętych zgłoszeniami, o których mowa w ust. 6, z wyjątkiem tych,
których aktualizacji podatnik dokonał na podstawie art. 96 ust. 12 lub na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników,
2) zmianach działalności objętej procedurą importu, w wyniku których podatnik
przestał spełniać warunki do korzystania z niej,
3) zaprzestaniu przez podatnika dokonywania sprzedaży na odległość towarów
importowanych objętych procedurą importu
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- 116 – nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła
okoliczność wymagająca zawiadomienia.
13. W przypadku gdy:
1) podatnik, a w przypadku podatnika reprezentowanego przez pośrednika –
pośrednik, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu
dokonywania przez podatnika sprzedaży na odległość towarów importowanych
objętych procedurą importu lub
2) podatnik nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości
skontaktowania się z nim, albo przez okres dwóch kolejnych lat podatnik nie
dokonuje sprzedaży na odległość towarów importowanych objętych procedurą
importu, lub
3) podatnik nie spełnia warunków do korzystania z procedury importu, lub
4) podatnik systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących procedury importu, lub
5) pośrednik zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że nie reprezentuje
już podatnika
– właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wykluczeniu
podatnika z procedury importu, na które służy zażalenie.
14. Podatnik, a w przypadku podatnika reprezentowanego przez pośrednika – również
pośrednik, jest powiadamiany o wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 13,
również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15. W przypadku gdy pośrednik:
1) przez okres dwóch kolejnych kwartałów nie działał w charakterze pośrednika na
rzecz podatnika korzystającego z procedury importu lub
2) nie spełnia warunków określonych w art. 138c ust. 2 i 3, lub
3) systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących procedury importu
– właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wykreśleniu tego
pośrednika z rejestru i wykluczeniu podatników reprezentowanych przez niego
z procedury importu, na które służy zażalenie.
16. Pośrednik oraz podatnicy reprezentowani przez tego pośrednika są powiadamiani o
wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 15, również za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Art. 138f.
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objętych procedurą importu powstaje w momencie dokonania dostawy towarów.
Dostawę towarów uważa się za dokonaną w momencie zaakceptowania płatności w
rozumieniu art. 61b rozporządzenia 282/2011.

Art. 138g.
1. Podatnik, a w przypadku podatnika reprezentowanego przez pośrednika – pośrednik,
jest obowiązany składać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, deklaracje
VAT do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy sprzedaż na
odległość towarów importowanych objęta procedurą importu miała miejsce.
2. Deklaracje VAT składa się za okresy miesięczne, w terminie do końca miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.
4. Deklaracja VAT zawiera:
1) numer identyfikacyjny VAT, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na
potrzeby procedury importu zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2, a w przypadku
podatnika, o którym mowa w art. 138b ust. 1 pkt 2 – także indywidualny numer
identyfikacyjny pośrednika, o którym mowa w art. 138e ust. 7 pkt 3;
2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny:
a) całkowitą wartość sprzedaży na odległość towarów importowanych, pomniejszoną o
kwotę VAT, w odniesieniu do której powstał obowiązek podatkowy w okresie
rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja VAT,
b) całkowitą kwotę należnego VAT przypadającą na sprzedaż na odległość towarów
importowanych, o której mowa w lit. a, wraz z jej podziałem na kwoty
odpowiadające poszczególnym stawkom VAT,
c) stawki VAT;
3) kwotę należnego VAT ogółem.
5. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonej deklaracji VAT ich korekta
dokonywana jest w deklaracji VAT składanej za bieżący okres rozliczeniowy, nie
później jednak niż w ciągu 3 lat, licząc od dnia upływu terminu do złożenia
deklaracji VAT, w której stwierdzono błędy. W deklaracji VAT, w której dokonuje
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rozliczeniowy i kwotę VAT, w odniesieniu do której dokonywana jest korekta.
6. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro.
7. W przypadku gdy płatności z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych
dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs
wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego
okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs
wymiany opublikowany następnego dnia.
8. Podatnik, a w przypadku podatnika reprezentowanego przez pośrednika – pośrednik,
jest obowiązany do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując deklarację VAT, której
dotyczy wpłata, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy
właściwego urzędu skarbowego.
Art. 138h.
1. Podatnik, a w przypadku podatnika reprezentowanego przez pośrednika – pośrednik,
jest obowiązany prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych
procedurą importu, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c ust. 2
rozporządzenia 282/2011. Pośrednik prowadzi odrębną ewidencję dla każdego z
podatników, których reprezentuje.
2. Ewidencja jest udostępniana przez podatnika, a w przypadku podatnika
reprezentowanego przez pośrednika – przez pośrednika, drogą elektroniczną na
każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego
konsumpcji. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających
udostępnienie ewidencji drogą elektroniczną ewidencję udostępnia się w sposób i w
terminie wskazanych przez właściwy organ podatkowy.
3. Ewidencję przechowuje się przez okres 10 lat od zakończenia roku podatkowego, w
którym dokonano sprzedaży na odległość towarów importowanych.
Rozdział 10
Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu
towarów
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1. W przypadku importu towarów, z wyjątkiem towarów podlegających opodatkowaniu
podatkiem akcyzowym, będących przedmiotem sprzedaży na odległość towarów
importowanych

umieszczonych

w

przesyłkach

o

wartości

rzeczywistej

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150
euro, których wysyłka lub transport kończy się na terytorium kraju, osoba
zgłaszająca towary organom celnym na terytorium kraju w imieniu własnym i na
rzecz osoby, dla której towary są przeznaczone, zwana dalej „osobą odpowiedzialną
za pobór podatku”, może wykazywać podatek pobrany z tytułu importu towarów
w deklaracjach składanych za okresy miesięczne, zwanych dalej „deklaracjami
miesięcznymi”.
2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:
1) do towarów nie stosuje się procedury szczególnej, o której mowa w rozdziale 9, ani
zasad odpowiadających tym regulacjom;
2) osoba odpowiedzialna za pobór podatku jest operatorem pocztowym w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i
2320)

lub podatnikiem posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy w

rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego.
3. Osoba odpowiedzialna za pobór podatku oblicza i pobiera podatek w prawidłowej
wysokości od osoby, dla której towary są przeznaczone, nie później niż w momencie
doręczenia tej osobie przesyłki i dokonuje płatności tego podatku. Osoba, dla której
towary są przeznaczone, jest obowiązana do zapłaty podatku.
4. Dla importu towarów, o którym mowa w ust. 1, stawka podatku wynosi 22%.
5. Osoba odpowiedzialna za pobór podatku jest obowiązana składać za pomocą środków
komunikacji elektronicznej deklarację miesięczną. Za deklarację miesięczną uznaje
się sumę zgłoszeń celnych, dokonywanych według miejsca przedstawienia towarów
organom celnym, zawierających całkowitą kwotę podatku pobranego w miesiącu, za
który składane są te zgłoszenia celne.
6. Osoba odpowiedzialna za pobór podatku jest obowiązana do wpłacenia pobranego
podatku w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
podatek został pobrany.
7. Osoba odpowiedzialna za pobór podatku jest obowiązana prowadzić w postaci
elektronicznej ewidencję towarów importowanych objętych procedurą uregulowaną
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pobór podatku oraz wykazanie całkowitej kwoty pobranego podatku w deklaracji
miesięcznej, a także sprawdzenie przez organ celny prawidłowości pobranego i
wykazanego podatku. Ewidencja zawiera dane w odniesieniu do każdego towaru
będącego przedmiotem importu, w tym kwotę obliczonego podatku, datę doręczenia
towaru i datę pobrania podatku.
8. Ewidencja jest przechowywana przez okres 10 lat, licząc od końca roku podatkowego,
w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, i jest
udostępniana przez osobę odpowiedzialną za pobór podatku drogą elektroniczną na
każde żądanie organu celnego.
9. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w deklaracji miesięcznej kwota podatku została
wykazana w wysokości innej niż całkowita kwota podatku wynikająca z ewidencji, w
odniesieniu do przesyłek, od których podatek został pobrany lub powinien zostać
pobrany ze względu na doręczenie przesyłki, naczelnik urzędu celno-skarbowego
wydaje decyzję określającą różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości
a kwotą podatku wykazaną w deklaracji miesięcznej.
10. Po złożeniu deklaracji miesięcznej osoba odpowiedzialna za pobór podatku może
wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji
określającej różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą
podatku wykazaną w deklaracji miesięcznej.
11. Jeżeli osoba odpowiedzialna za pobór podatku nie złoży deklaracji miesięcznej,
kwotę podatku określa naczelnik urzędu celno-skarbowego w drodze decyzji.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 33 ust. 6 stosuje się
odpowiednio.
13. W przypadkach, o których mowa w ust. 9–11, przepisy art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 3–5 i
art. 37 stosuje się odpowiednio.
14. W przypadku gdy:
1) organ celny wyda decyzję, o której mowa w:
a) ust. 9, w której określi różnicę podatku do zapłaty, albo
b) ust. 11, lub
2) podatek wykazany w deklaracji miesięcznej nie został wpłacony w terminie,
o którym mowa w ust. 6
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z ust. 1, pod warunkiem złożenia zabezpieczenia kwoty podatku, który ma być
wykazany w deklaracji miesięcznej, w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu
należności celnych na podstawie przepisów celnych.
15. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 14, stosuje się przez 12 miesięcy, do towarów
wpisywanych do ewidencji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu:
1) doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 14 pkt 1, lub
2) w którym podatek nie został wpłacony w terminie, o którym mowa w ust. 6.
16. Przepisu ust. 14 pkt 1 nie stosuje się, gdy kwota podatku określona w decyzji, o
której mowa w ust. 9, nie przekracza 1% kwoty podatku w prawidłowej wysokości.

Art. 138j.
1. Jeżeli organ celny stwierdzi, że osoba odpowiedzialna za pobór podatku obliczyła i
pobrała podatek w nieprawidłowej wysokości, naczelnik urzędu celno-skarbowego
wydaje decyzję określającą różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości
a kwotą podatku obliczonego i pobranego. Do zapłaty podatku jest obowiązana
osoba, dla której towary były przeznaczone.
2. W przypadku stwierdzenia, że osoba odpowiedzialna za pobór podatku pobrała
podatek w nieprawidłowej wysokości, naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala tej
osobie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 20% kwoty
zaniżenia kwoty podatku, jeżeli osoba odpowiedzialna za pobór podatku wiedziała
lub miała uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że kwota podatku
powinna być w innej wysokości niż określona na podstawie informacji
towarzyszących przesyłce. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn
ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe,
dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
3. Naczelnik urzędu celno-skarbowego nie ustala dodatkowego zobowiązania
podatkowego, o którym mowa w ust. 2, jeżeli osoba odpowiedzialna za pobór
podatku posiadała informacje potwierdzające, że wartość importowanego towaru
jest taka sama jak wartość wynikająca z informacji towarzyszących przesyłce.
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urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą
podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku obliczonego i pobranego.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, przepisy art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 3–5,
art. 37 i art. 38 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6. Do postępowania w sprawie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, o
którym mowa w ust. 2:
1) przepis art. 33 ust. 6 stosuje się odpowiednio;
2) przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się.>

Art. 146aa.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego
wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa
ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:
[1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi
23%;]
<1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i
ust. 4, wynosi 23%;>
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr
3 do ustawy, wynosi 8%;
3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.
1a. Jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których
mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w
ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:
1) kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art.
112d ust. 4 tej ustawy, oraz
2) wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa
ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.
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- 123 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koniec okresu
obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31
października roku następującego po roku, dla którego zostały spełnione warunki określone
w ust. 1.
3. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1a, termin, o którym mowa w
ust. 2, przedłuża się do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym są
spełnione warunki, o których mowa w ust. 1a.

U S T A W A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)
Art. 52j.
1. Podatnik może od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej ustalonego za 2018 r.
zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25 odliczyć wydatki,
pomniejszone o podatek od towarów i usług, które zostały poniesione w tym roku na
nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na
nabycie wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiających podłączenie do
Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702).
2. Odliczenie stosuje się do podatnika prowadzącego aptekę ogólnodostępną lub punkt
apteczny lub podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną
prowadzącej aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny.
3. Odliczeniu podlegają wydatki, o których mowa w ust. 1, do wysokości kwoty stanowiącej
iloczyn 3500 zł oraz liczby stanowisk w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym,
przy czym liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż cztery.
4. W przypadku gdy podatnik poniósł wydatki, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do
więcej niż jednej apteki ogólnodostępnej lub jednego punktu aptecznego prowadzonych
przez tego podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której jest wspólnikiem,
odliczeniu podlega suma wydatków obliczonych zgodnie z ust. 3 osobno dla każdej z tych
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punktów aptecznych nie może być większa niż cztery.
5. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu od dochodu opodatkowanego na
zasadach określonych w art. 27 lub art. 30c, przy czym suma odliczeń dokonanych na tych
zasadach nie może przekroczyć kwoty wydatków określonych zgodnie z ust. 3 i 4.
6. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi
zwrócone w jakiejkolwiek formie.
7. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) apteka ogólnodostępna - oznacza aptekę ogólnodostępną w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944);
2) punkt apteczny - oznacza punkt apteczny w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

<Art. 52ja.
1. Podatnik może od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub dochodu z
działów specjalnych produkcji rolnej, ustalonego za 2021 r. zgodnie z art. 9, art.
23m–23u, art. 24 ust. 1–2b i 3b–3e lub art. 24b ust. 1 i 2, odliczyć poniesione w tym
roku:
1) wydatki na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia
pokładowego,
2) opłaty z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo
urządzenia pokładowego, o której mowa w art. 13i ust. 3b zdaniu drugim ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i
2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 720),
3) opłaty z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu
lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym
charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane
do używania
– pomniejszone o podatek od towarów i usług.
2. Odliczenie od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej stosuje się, jeżeli
dochód ten został ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi
przychodów i rozchodów.
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stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub
urządzeń pokładowych, przy czym liczba tych systemów lub urządzeń nie może być
większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd,
za który podatnik, a w przypadku podatników będących wspólnikami spółki
niebędącej osobą prawną – ta spółka, uiścili opłatę elektroniczną z wykorzystaniem
tego zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.
4. Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu od dochodu
opodatkowanego na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30c, przy czym suma
odliczeń nie może przekroczyć kwoty podlegającej odliczeniu określonej zgodnie z
ust. 3.
5. Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały
podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie ani nie zostały odliczone od
przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 r.
7. W przypadku skorzystania z odliczenia wydatków lub opłat, o których mowa w ust. 1,
przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się.
8. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) opłata elektroniczna – oznacza opłatę elektroniczną, o której mowa w art. 13ha
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2) urządzenie pokładowe – oznacza urządzenie pokładowe, o którym mowa w art. 13i
ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wykorzystywane do
poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej
KAS;
3) zewnętrzny system lokalizacyjny – oznacza zewnętrzny system lokalizacyjny, o
którym mowa w art. 13i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, wykorzystywany do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu
Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.>

Art. 52n.
1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w celu
obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1
stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z
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ustawy o COVID-19:
[1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w
art. 7 ustawy o COVID-19;]
<1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do ogłoszonego w
Biuletynie

Informacji

Publicznej

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

wykazu

podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu
sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;>
2)

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań
ustawowych;

3)

Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele
wykonywania działalności statutowej;

4)

domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom
dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym
domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);

5)

(106)

Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747).
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości
darowizny;
2) w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca wartości darowizny;
4)

(107)

od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota

odpowiadająca 200% wartości darowizny;
5)

(108)

od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota

odpowiadająca 150% wartości darowizny;
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(109)

od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii

ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości
darowizny.
2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje również w przypadku,
gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
1) przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację
podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020
r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz
2) organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania
środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki
zostały przekazane.
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio
przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust.
3a.

U S T A W A z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1406, z późn. zm.)
Art. 38e.
1. Podatnik może od dochodu z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe ustalonego
zgodnie z art. 7 odliczyć wydatki, pomniejszone o podatek od towarów i usług, które
zostały poniesione w 2018 r. na nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub
ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i
Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U.
z 2020 r. poz. 702).
2. Odliczenie stosuje się do podatnika prowadzącego aptekę ogólnodostępną lub punkt
apteczny lub podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną
prowadzącej aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny.
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iloczyn 3500 zł oraz liczby stanowisk w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym,
przy czym liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż cztery.
4. W przypadku gdy podatnik poniósł wydatki, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do
więcej niż jednej apteki ogólnodostępnej lub jednego punktu aptecznego prowadzonych
przez tego podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której jest wspólnikiem,
odliczeniu podlega suma wydatków obliczonych zgodnie z ust. 3 osobno dla każdej z tych
aptek lub każdego z tych punktów aptecznych, przy czym liczba uwzględnionych aptek i
punktów aptecznych nie może być większa niż cztery.
5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały
poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1, a w przypadku podatnika, którego rok
podatkowy jest inny niż kalendarzowy - w zeznaniu składanym za rok podatkowy:
1) obejmujący dzień 31 grudnia 2018 r. albo
2) w którym poniósł ostatni wydatek, o którym mowa w ust. 1.
6. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi
zwrócone w jakiejkolwiek formie.
7. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) apteka ogólnodostępna - oznacza aptekę ogólnodostępną w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944);
2) punkt apteczny - oznacza punkt apteczny w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

<Art. 38ea.
1. Podatnik może od dochodu z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe,
ustalonego zgodnie z art. 7, odliczyć poniesione w 2021 r.:
1) wydatki na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia
pokładowego,
2) opłaty z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo
urządzenia pokładowego, o której mowa w art. 13i ust. 3b zdaniu drugim ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i
2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 720),
3) opłaty z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu
lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym
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do używania
– pomniejszone o podatek od towarów i usług.
2. Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu do wysokości kwoty
stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub
urządzeń pokładowych, przy czym liczba tych systemów lub urządzeń nie może być
większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd,
za który podatnik, a w przypadku podatników będących wspólnikami spółki
niebędącej osobą prawną – ta spółka, uiścili opłatę elektroniczną z wykorzystaniem
tego zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.
3. Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu od dochodu
opodatkowanego na zasadach określonych w art. 19.
4. Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały
podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.
5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały
poniesione wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, a w przypadku podatnika,
którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, odliczenie może zostać dokonane
w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący dzień 31 grudnia 2021 r.
6. W przypadku skorzystania z odliczenia wydatków lub opłat, o których mowa w ust. 1,
przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.
7. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) opłata elektroniczna – oznacza opłatę elektroniczną, o której mowa w art. 13ha
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2) urządzenie pokładowe – oznacza urządzenie pokładowe, o którym mowa w art. 13i
ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wykorzystywane do
poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej
KAS;
3) zewnętrzny system lokalizacyjny – oznacza zewnętrzny system lokalizacyjny, o
którym mowa w art. 13i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, wykorzystywany do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu
Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
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1. Od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 w celu obliczenia podatku
lub zaliczki podatnik może odliczyć nieodliczone na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8
darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano
stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19, o którym
mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19:
[1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w
art. 7 ustawy o COVID-19;]
<1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do ogłoszonego w
Biuletynie
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Publicznej

Narodowego
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Zdrowia

wykazu

podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu
sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;>
2)

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań
ustawowych;

3)

Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele
wykonywania działalności statutowej;

4)

domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom
dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym
domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);

5)

(106)

Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747), zwanemu dalej "Funduszem COVID".
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r.- odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości
darowizny;
2) w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca wartości darowizny;
4)

(107)

od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota

odpowiadająca 200% wartości darowizny;
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(108)

od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota

odpowiadająca 150% wartości darowizny;
6)

(109)

od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii

ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości
darowizny.
2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje również w przypadku,
gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji, o której mowa w art. 3 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, jeżeli:
1) przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację
podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020
r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz
2) organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania
środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki
zostały przekazane.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio
przepisy art. 18 ust. 1b, 1c, 1e-1g, 1k oraz art. 27 ust. 4a.

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

U S T A W A

podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802)

Art. 2.
1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi
ewidencyjnemu.
2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1,
jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.
3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych
ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.
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ewidencyjnemu

nie

podlegają

podatnicy,

którzy

uzyskali

numer

identyfikacyjny na podstawie art. 132 ust. 5 oraz art. 134a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).]
<4. Obowiązkowi ewidencyjnemu nie podlegają podatnicy, którzy posiadają numer
identyfikacyjny nadany na podstawie art. 132 ust. 5, art. 134a ust. 4 oraz art. 138e
ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2021 r. poz. 685, 694 i 802).>

U S T A W A z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325,
z późn. zm.)
Art. 87.
§ 1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy
prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub
usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie
usługi.
[§ 2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników
sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub
chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż
jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy,
hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach, o których mowa w art. 20 ust.
1c pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.]
<§ 2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy:
1) rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy,
hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym,
chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży
poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach,
o których mowa w art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych;
2) podatników korzystających z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII
w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.>
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lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia
wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku
zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku
następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
§ 4. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po
upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, uwzględniając w szczególności
dane identyfikujące sprzedawcę i kupującego, wykonawcę i odbiorcę usług oraz
oznaczenie wartości i rodzaju transakcji.

U S T A W A

z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn.
zm.)
Art. 57a.
Zwalnia się od podatku kwoty umorzenia zaległości oraz zwrotu wynikające z ustawy z dnia
25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre
przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 894 oraz z 2012 r. poz.
1529).
<Art. 57aa.
1. Podatnik może od przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczonego za
2021 r. na podstawie art. 11, odliczyć poniesione w tym roku:
1) wydatki na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia
pokładowego,
2) opłaty z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo
urządzenia pokładowego, o której mowa w art. 13i ust. 3b zdaniu drugim ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i
2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 720),
3) opłaty z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu
lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym
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do używania
– pomniejszone o podatek od towarów i usług.
2. Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu do wysokości kwoty
stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub
urządzeń pokładowych, przy czym liczba tych systemów lub urządzeń nie może być
większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd,
za który podatnik, a w przypadku podatników będących wspólnikami spółki
niebędącej osobą prawną – ta spółka, uiścili opłatę elektroniczną z wykorzystaniem
tego zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.
3. Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały
podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie ani nie zostały odliczone od dochodu
na podstawie ustawy o podatku dochodowym.
4. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 r.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule do odliczenia wydatków i opłat, o
których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 i art. 21 ust. 2a.
6. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) opłata elektroniczna – oznacza opłatę elektroniczną, o której mowa w art. 13ha
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2) urządzenie pokładowe – oznacza urządzenie pokładowe, o którym mowa w art. 13i
ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wykorzystywane do
poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej
KAS;
3) zewnętrzny system lokalizacyjny – oznacza zewnętrzny system lokalizacyjny, o
którym mowa w art. 13i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, wykorzystywany do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu
Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.>

Art. 57b.
1. Od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 podatnik może odliczyć darowizny
przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan
epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19, o którym
mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19:
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art. 7 ustawy 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, z późn. zm.), zwanej dalej
"ustawą o COVID-19";]
<1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do ogłoszonego w
Biuletynie

Informacji

Publicznej

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

wykazu

podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu
sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;>
2)

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań
ustawowych;

3)

Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele
wykonywania działalności statutowej;

4)

domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom
dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym
domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);

5)

(37)

Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747).
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości
darowizny;
2) w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca wartości darowizny;
4)

(38)

od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota

odpowiadająca 200% wartości darowizny;
5)

(39)

od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota

odpowiadająca 150% wartości darowizny;
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(40)

od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii

ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości
darowizny.
2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje również w przypadku,
gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
1) przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację
podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020
r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz
2) organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania
środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki
zostały przekazane.
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 11 i na podstawie art. 26
ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Odliczenia z tytułu darowizn, o których mowa w ust. 1, podatnik może uwzględniać przy
obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku
podatkowego.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule do darowizn stosuje się odpowiednio
przepisy art. 11 oraz art. 21 ust. 2a.

U S T A W A z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382 oraz z 2021
r. poz. 802)
[Art. 65a.
1. W przypadku doręczania przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, zwanego dalej "operatorem", przesyłek
zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności
przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed
wydaniem mu przesyłki.
2. Pobrane należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek urzędu
skarbowego określonego na podstawie art. 70 ust. 5 w terminie 10 dni od dnia wydania
przesyłki odbiorcy.
3. Najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2,
operator jest zobowiązany dostarczyć do urzędu celno-skarbowego, w którym przesyłka
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zawierającym numery dokumentów celnych dotyczących przesyłki, datę wydania przesyłki
odbiorcy oraz kwotę należności przywozowych.
4. W przypadku niepobrania należności przywozowych od odbiorcy przesyłki, operator jest
zobowiązany do uiszczenia tych należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki
odbiorcy.
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 4, operator jest
zobowiązany do zapłaty odsetek, o których mowa w art. 114 unijnego kodeksu celnego.
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Organ celny, w drodze decyzji, określa:
1) kwotę należności przywozowych wynikającą z dokumentów celnych towarzyszących
przesyłce, nieprzekazanych lub nieuiszczonych przez operatora w terminie, o którym
mowa w ust. 2 lub 4;
2) równowartość kwoty uiszczonej przez Rzeczpospolitą Polską za nieterminowe przekazanie
środka własnego do budżetu Unii spowodowane niedotrzymaniem przez operatora
terminów:
a) zwrotu organowi celnemu uzupełnionych i podpisanych przez odbiorcę przesyłki kart
dokumentów celnych,
b) dostarczenia organowi celnemu dowodu przekazania należności przywozowych wraz z
wykazem zawierającym numery dokumentów celnych, datę pobrania należności od
odbiorcy oraz ich kwotę.
9. Operator jest zobowiązany do uiszczenia równowartości kwoty, o której mowa w ust. 8 pkt
2, pomniejszonej o kwotę odsetek, o których mowa w ust. 5.
10. W przypadku gdy organ celny wyda, na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego,
decyzję o zwrocie lub umorzeniu w całości lub części należności przywozowych
wynikających z dokumentów celnych, to:
1) zwrot tych należności następuje na rzecz operatora, jeżeli operator uiścił je w sytuacji, o
której mowa w ust. 4;
2) umorzenie tych należności następuje również w stosunku do operatora.
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W przypadku przyjęcia przez operatora przesyłek zawierających towary przeznaczone do
wywozu poza obszar celny Unii, w stosunku do których na nadawcy ciąży obowiązek
uiszczenia należności wywozowych, przepisy art. 65a stosuje się odpowiednio, przy czym
termin określony w art. 65a ust. 2 i 4 liczony jest od dnia, w którym nadawca przesyłki
uzupełnił i podpisał odpowiedni dokument celny.]

Art. 77.
Przedstawiciel celny może udzielić dalszego pełnomocnictwa do wykonywania określonych
czynności za zgodą osoby , która go ustanowiła.

<Art. 77a.
W przypadkach, o których mowa w art. 143a rozporządzenia delegowanego, osobę
dokonującą zgłoszenia celnego w imieniu własnym, lecz na rzecz odbiorcy przesyłki,
uważa się za upoważnioną do dokonania zgłoszenia, jeżeli odbiorca przesyłki,
poinformowany o możliwości samodzielnego dokonania zgłoszenia celnego lub wyboru
innego przedstawiciela celnego, nie zgłosił zamiaru skorzystania z tej możliwości.>

U S T A W A z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815)

Art. 12.
1. Do zadań Generalnego Inspektora należy podejmowanie działań w celu przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności:
1) analizowanie informacji dotyczących wartości majątkowych, co do których Generalny
Inspektor powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu;
2) przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku;
3) żądanie przekazania informacji o transakcjach i ich udostępnianie;
4) przekazywanie uprawnionym organom informacji i dokumentów uzasadniających
podejrzenie popełnienia przestępstwa;
5) wymiana informacji z jednostkami współpracującymi;
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strategii

przeciwdziałania

tym

przestępstwom

we

współpracy

z

jednostkami

współpracującymi i instytucjami obowiązanymi;
7) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
8) wydawanie decyzji w sprawach wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje
się szczególne środki ograniczające, o których mowa w art. 117, lub skreślenia z niej oraz
prowadzenie tej listy;
9) współpraca z właściwymi organami innych państw, a także zagranicznymi instytucjami i
międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
lub finansowaniu terroryzmu;
9a)

(15)

wymiana informacji z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej, w tym

prowadzenie punktu kontaktowego na potrzeby tej wymiany;
10) nakładanie kar administracyjnych, o których mowa w ustawie;
11) udostępnianie wiedzy i informacji z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
12) przetwarzanie informacji w trybie określonym w ustawie;
13) inicjowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.
2. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy komórki organizacyjnej
wyodrębnionej w tym celu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
3. W celu skutecznego i efektywnego wykonywania zadań Generalny Inspektor może wydać,
z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych, instrukcję
dotyczącą sposobu realizacji zadań przez komórkę organizacyjną, o której mowa w ust. 2,
w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji w trybie ustawy.
4. Generalny Inspektor jest administratorem systemu teleinformatycznego służącego
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
5. (16) Generalny Inspektor realizuje zadania jednostki analityki finansowej w rozumieniu
dyrektywy 2015/849.
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W przypadku wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania
zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych określonych w ustawie
przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) stosuje się odpowiednio, przy czym
wyznaczony organ jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy załatwionej przez ten organ.>

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. 1842, z późn. zm.)

Art. 15p.
1. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020 oraz za wybrane
miesiące [pierwszego półrocza] 2021 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od
podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie
działalności przez:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1
- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Art. 15q.
1. Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od
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września 2020 r. oraz płatnych w wybranych miesiącach [pierwszego półrocza] 2021 r.,
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może przedłużyć terminy płatności rat, o
których mowa w ust. 1, również:
1) organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
2) podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1
- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

U S T A W A z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320
oraz z 2021 r. poz. 72 i 802)
Art. 101.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106,
568, 1065, 1106 i 1747) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1
pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez
złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia na piśmie o takim wyborze albo
przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust.
10.",
b) w ust. 8 wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";
2) w art. 18b w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "pisemnej" zastępuje się
wyrazami "sporządzonej na piśmie";
[3) w art. 21 w ust. 1 w części wspólnej i w ust. 3, w art. 28k w ust. 6, w art. 99 w ust. 3 i 4
oraz w art. 114 w ust. 1 i 4 wyrazy "pisemnym zawiadomieniu" zastępuje się wyrazami
"zawiadomieniu na piśmie";

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

- 142 4) w art. 23 w ust. 5, w art. 24 w ust. 4, w art. 28k w ust. 4 w zdaniu drugim, w art. 43 w ust.
5 w zdaniu drugim oraz w art. 113 w ust. 4 wyrazy "pisemnego zawiadomienia" zastępuje
się wyrazami "zawiadomienia na piśmie";]
<3) w art. 21 w ust. 1 w części wspólnej i w ust. 3, w art. 99 w ust. 3 i 4 oraz w art. 114 w
ust.

1

i

4

wyrazy

„pisemnym

zawiadomieniu”

zastępuje

się

wyrazami

„zawiadomieniu na piśmie”;
4) w art. 43 w ust. 5 w zdaniu drugim oraz w art. 113 w ust. 4 wyrazy „pisemnego
zawiadomienia” zastępuje się wyrazami „zawiadomienia na piśmie”>
5) w art. 41 w ust. 6a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) zgłoszenie wywozowe na piśmie utrwalonym w postaci papierowej złożone poza
systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego
kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.";
6) w art. 87:
a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyraz "pisemnego" zastępuje się wyrazami "sporządzonego
na piśmie",
b) w ust. 5a w zdaniu drugim wyraz "pisemny" zastępuje się wyrazami "sporządzony na
piśmie";
7) w art. 109 ust. 8a otrzymuje brzmienie:
"8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w postaci elektronicznej przy użyciu
programów komputerowych.";
8) w art. 116 w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) raty i pożyczki wynikają z umów sporządzonych na piśmie.";
9) w art. 127 w ust. 4 w pkt 2 wyraz "pisemną" zastępuje się wyrazami "sporządzoną na
piśmie".

U S T A W A z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815)

Art. 1.
W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187)
wprowadza się następujące zmiany:
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57) dodaje się rozdział 11a w brzmieniu:
"Rozdział 11a
Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych
Art. 129a. 1. Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art.
2 ust. 1 pkt 16, zwana dalej "działalnością na rzecz spółek lub trustów", jest działalnością
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na
rzecz spółek lub trustów.
2. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów nie
obejmuje radców prawnych, adwokatów oraz spółek, o których mowa w art. 8 ustawy z
dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o
adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 2320).
Art. 129b. 1. Działalność na rzecz spółek lub trustów może być wykonywana przez:
1) osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu,
przeciwko

obrotowi

cywilnoprawnym,

gospodarczemu

przeciwko

obrotowi

i

interesom

pieniędzmi

majątkowym
i

papierami

w

obrocie

wartościowymi,

przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
2) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której
wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do
reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie
skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób kierujących
wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek lub
trustów oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.
Art. 129c. 1. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 129b, są obowiązane posiadać wiedzę
lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony w przypadku:
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związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub
2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na
rzecz spółek lub trustów - potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
Art. 129d. Organem właściwym w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Art. 129e. 1. Do zadań organu właściwego w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek
lub trustów należy:
1) prowadzenie tego rejestru oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych
sposobów jego prowadzenia;
2) przetwarzanie informacji o podmiotach wpisanych do tego rejestru;
3) rozpatrywanie wniosków o wpis do tego rejestru, dokonywanie aktualizacji wpisów oraz
wykreślanie podmiotów z tego rejestru;
4) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 153a, na podmioty prowadzące
działalność na rzecz spółek lub trustów, które nie dopełniły obowiązku uzyskania wpisu
do tego rejestru.
2. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów jest
administratorem danych przetwarzanych w tym rejestrze.
Art. 129f. 1. Wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów dokonuje się na
podstawie wniosku przedsiębiorcy wniesionego w formie elektronicznej, zawierającego:
1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę);
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer
został nadany, oraz NIP;
3) wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek lub trustów;
4) kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego
wniosek.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenie przedsiębiorcy
następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z
prawdą. Znane mi są warunki wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów, o
której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz.
187 i 815). W szczególności oświadczam, że spełnione są warunki, o których mowa w art.
129b i art. 129c wymienionej ustawy.". Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę
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oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania
oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów dokonuje
wpisu do tego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2.
[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzór formularza wniosku o
wpis, o którym mowa w ust. 1, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób i tryb składania wniosku o wpis, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze
konieczność zapewnienia bezpiecznego i sprawnego składania tego wniosku.]
Art. 129g. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
odmawia, w drodze decyzji, dokonania wpisu do tego rejestru, jeżeli:
1) wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie;
2) dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym.
Art. 129h. Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów zawiera:
1) numer i datę wpisu do rejestru;
2) imię, nazwisko albo nazwę (firmę);
3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
oraz NIP;
4) wskazanie świadczonych usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16;
5) informacje o zawieszeniu działalności;
6) informacje o zakończeniu działalności na rzecz spółek lub trustów.
Art. 129i. 1. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
prostuje z urzędu wpis do tego rejestru zawierający oczywiste błędy lub omyłki.
2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru działalności na rzecz spółek lub
trustów podmiot, o którym mowa w art. 129b ust. 1, składa <w formie elektronicznej>,
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze.
Art. 129j. Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
wykonujący działalność na rzecz spółek lub trustów, zawiadamia [pisemnie] <w formie
elektronicznej> organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub
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jej wykonywania.
Art. 129k. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek i trustów
wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wykonujący działalność na rzecz spółek lub trustów
z tego rejestru:
[1) na wniosek podmiotu;]
<1) na wniosek podmiotu wniesiony w formie elektronicznej;>
2) po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego;
3) w przypadku stwierdzenia:
a) niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wykonywania
działalności na rzecz spółek lub trustów,
b) że podmiot złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 129f ust. 2, niezgodne ze stanem
faktycznym.
<Art. 129ka. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych wzory wniosków o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub
trustów, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o
zawieszeniu wykonywania działalności.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób i tryb składania wniosków o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub
trustów, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o
zawieszeniu wykonywania działalności, mając na uwadze konieczność zapewnienia
bezpiecznego i sprawnego składania tych wniosków oraz tego zawiadomienia.>
Art. 129l. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze
rozporządzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu
właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, określając
zakres tych zadań, mając na względzie przygotowanie techniczne i organizacyjne urzędu
obsługującego ten organ.
Art. 129m. Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 12, zwana dalej "działalnością w zakresie walut wirtualnych", jest działalnością
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
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zakresie walut wirtualnych.
Art. 129n. 1. Działalność w zakresie walut wirtualnych może być wykonywana przez:
1) osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu,
przeciwko
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przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
2) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której
wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do
reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie
skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób kierujących
wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie walut
wirtualnych oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.
Art. 129o. 1. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 129n, są obowiązane posiadać wiedzę
lub doświadczenie związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony w przypadku:
1) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia
związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych lub
2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością w
zakresie walut wirtualnych - potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
Art. 129p. Organem właściwym w sprawach rejestru działalności w zakresie walut
wirtualnych jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Art. 129q. 1. Do zadań organu właściwego w sprawach rejestru działalności w zakresie walut
wirtualnych należy:
1) prowadzenie tego rejestru oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych
sposobów jego prowadzenia;
2) przetwarzanie informacji o podmiotach wpisanych do tego rejestru;
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- 148 3) rozpatrywanie wniosków o wpis do tego rejestru, dokonywanie aktualizacji wpisów oraz
wykreślanie podmiotów z tego rejestru;
4) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 153b, na podmioty prowadzące
działalność w zakresie walut wirtualnych, które nie dopełniły obowiązku uzyskania wpisu
do tego rejestru.
2. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest
administratorem danych przetwarzanych w tym rejestrze.
Art. 129r. 1. Wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje się na
podstawie wniosku przedsiębiorcy wniesionego w formie elektronicznej, zawierającego:
1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę);
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer
został nadany, oraz NIP;
3) wskazanie świadczonych usług w zakresie walut wirtualnych, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 12;
4) kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego
wniosek.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenie przedsiębiorcy
następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z
prawdą. Znane mi są warunki wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych, o
której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz.
187 i 815). W szczególności oświadczam, że spełnione są warunki, o których mowa w art.
129n i art. 129o wymienionej ustawy.". Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania
oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje
wpisu do tego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2.
[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzór formularza wniosku o
wpis, o którym mowa w ust. 1, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
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- 149 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób i tryb składania wniosku o wpis, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze
konieczność zapewnienia bezpiecznego i sprawnego składania tego wniosku.]
Art. 129s. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych
odmawia, w drodze decyzji, dokonania wpisu do tego rejestru, jeżeli:
1) wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie;
2) dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym.
Art. 129t. Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych zawiera:
1) numer i datę wpisu do rejestru;
2) imię, nazwisko albo nazwę (firmę);
3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) wskazanie świadczonych usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12;
5) informacje o zawieszeniu działalności;
6) informacje o zakończeniu działalności w zakresie walut wirtualnych.
Art. 129u. 1. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych
prostuje z urzędu wpis do tego rejestru zawierający oczywiste błędy lub omyłki.
2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru działalności w zakresie walut
wirtualnych podmiot, o którym mowa w art. 129n, składa <w formie elektronicznej>, w
terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,
wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze.
Art. 129v. Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
wykonujący działalność w zakresie walut wirtualnych, zawiadamia pisemnie organ
właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych o zawieszeniu
wykonywania działalności w terminie 14 dni od dnia zawieszenia jej wykonywania.
Art. 129w. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych
wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wykonujący działalność w zakresie walut
wirtualnych z tego rejestru:
[1) na wniosek podmiotu;]
<1) na wniosek podmiotu wniesiony w formie elektronicznej;>
2) po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego;
3) w przypadku stwierdzenia:
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działalności w zakresie walut wirtualnych,
b) że podmiot złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 129r ust. 2, niezgodne ze stanem
faktycznym.
<Art. 129wa. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych wzory wniosków o wpis do rejestru działalności w zakresie walut
wirtualnych, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o
zawieszeniu wykonywania działalności.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób i tryb składania wniosków o wpis do rejestru działalności w zakresie walut
wirtualnych, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o
zawieszeniu wykonywania działalności, mając na uwadze konieczność zapewnienia
bezpiecznego i sprawnego składania tych wniosków oraz tego zawiadomienia.>
Art. 129x. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze
rozporządzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu
właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, określając
zakres tych zadań, mając na względzie przygotowanie techniczne i organizacyjne urzędu
obsługującego ten organ.
Art. 129y. Dane, o których mowa w art. 129h i art. 129t, są przechowywane przez okres 5 lat,
licząc od dnia, w którym dokonano wykreślenia podmiotu odpowiednio z rejestru
działalności na rzecz spółek i trustów albo rejestru działalności w zakresie walut
wirtualnych.
Art. 129z. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.";
(pkt 58-63 pominięto)
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