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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 1 października 2021 r.  

 

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

 
(druk nr 511) 

 
 
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, z późn. zm.) 

Art. 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

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

zastrzeżeniem art. 2a; 

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

także Irlandię Północną w zakresie określonym w Protokole w sprawie Irlandii / Irlandii 

Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE 

L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.)",; 

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, 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, 

–  (uchylone), 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.2326922&full=1
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c)  (uchylona); 

d)  Irlandię Północną traktuje się jako terytorium Unii Europejskiej w zakresie określonym w 

Protokole w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej; 

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)  (uchylony); 

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 
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do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie 

można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on 

pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w 

którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym 

został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta, 

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

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

nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 

pkt 1; za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w 

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

została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta, 

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

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

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

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

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

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

przez producenta; 

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

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

usług nakładanego tą ustawą; 

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

stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w 

dziale 11; 

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

właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

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; 
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14a)  wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub 

ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym; 

15)   działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym 

również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz 

reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję 

roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję 

materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu 

przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących 

w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy 

grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego 

i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, 

chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów 

i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów 

gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 

4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług 

rolniczych; 

16)  gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym; 

17)  gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, 

na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym; 

18)  gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie 

chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie; 

19)   rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów 

rolnych 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: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2498721:part=a20u1(c)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2498721:part=a20u1(d)&full=1
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a)  usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług 

weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia 

schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0), 

b)  usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów 

wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3), 

c)  usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z 

rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0), 

d)  wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0); 

22)  sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług 

na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 

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, którzy nie mają obowiązku rozliczania 

wewnątrzwspólnotowego 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; 

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: 
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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 obowiązku rozliczania 

wewnątrzwspólnotowego 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)  (uchylony); 

24)  (uchylony); 

25)  małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług: 

a)  u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku 

podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, 

b)  prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, 

zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, 

zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem 

komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi 

(wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w 

złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro 

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

25a)  usługach telekomunikacyjnych - rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji 

i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji 

drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów 

elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do 

użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z 

zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 

6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. 

ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.915755:part=a6(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.915755:part=a6(a)&full=1
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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 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 

usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej 

dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się: 

a)  w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów 

podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w 

momencie dostawy, 

b)  w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez 

podatnika na wykonanie tych usług; 

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); 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.915755:part=a6(b)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.915755:part=a7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2478335&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1482903:part=a1p48&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1482903:part=a1p48&full=1
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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, wyznaniowych 

albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności 

lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne, 

c)  wydawnictw, które zawierają głównie kompletne powieść, opowiadanie lub inne dzieło w 

formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie, 

d)  publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, 

kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, 

e)  publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady oraz informacje o 

znanych i sławnych postaciach z życia publicznego, 

f)  czasopism w wersji drukowanej, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu; 

28)  Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 72); 

29)  (uchylony); 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2515570&full=1
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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; 

<32a) fakturze ustrukturyzowanej – rozumie się przez to fakturę wystawioną przy 

użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem 

identyfikującym tę fakturę w tym systemie;> 

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. 

U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72 i 255); 

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); 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a2u1p11&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a2u1p13&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a2u1p13&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2412865:part=a62(a)u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2402874:part=a3(b)u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2450714&full=1
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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 do obsługi dokumentów 

elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w 

szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji. 

 

Art. 29a. 

1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz 

art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów 

lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy 

lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o 

podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub 

usług świadczonych przez podatnika. 
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1a. Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych w 

zamian za bon różnego przeznaczenia realizowany w całości, w odniesieniu do tego bonu, 

jest równa: 

1)   wynagrodzeniu zapłaconemu za ten bon różnego przeznaczenia, pomniejszonemu o kwotę 

podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami; 

2)   wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie różnego przeznaczenia lub w powiązanej 

dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub 

świadczonymi usługami - w przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są 

niedostępne. 

1b. Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych w 

zamian za bon różnego przeznaczenia realizowany w części, w odniesieniu do tego bonu, 

jest równa odpowiedniej części: 

1)   wynagrodzenia zapłaconego za ten bon różnego przeznaczenia, pomniejszonej o kwotę 

podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami; 

2)   wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie różnego przeznaczenia lub w powiązanej 

dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub 

świadczonymi usługami - w przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są 

niedostępne. 

1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a i 1b, przepisy ust. 2 i 5 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania 

jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt 

wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o 

której mowa w art. 13 ust. 3. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania 

jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. 

6. Podstawa opodatkowania obejmuje: 

1)   podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty 

podatku; 

2)   koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, 

pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. 
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7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: 

1)   stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; 

2)   udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w 

momencie sprzedaży; 

3)   otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków 

poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo 

przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. 

8. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części 

takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości 

gruntu. 

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, 

dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem 

związanych albo części takich budynków lub budowli. 

10. Podstawę opodatkowania obniża się o: 

1)   kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; 

2)   wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12; 

3)   zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, 

jeżeli do niej nie doszło; 

4)   wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o 

których mowa w ust. 1. 

11. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał 

dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub 

określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru. 

12. W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, o którym mowa w ust. 11, 

podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania: 

1)   w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania - jeżeli 

tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie; 

2)   60. dnia od dnia wydania opakowania - jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu 

tego opakowania. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, 

w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, 

dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod 
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warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z 

nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla 

dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te 

zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w 

okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie 

posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy 

opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. 

14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie 

podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano 

kwotę podatku wyższą niż należna. 

15. Warunku posiadania dokumentacji, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się w 

przypadku: 

1)   eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 

2)   dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się 

poza terytorium kraju; 

3)    sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług 

dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu 

przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 

51 załącznika nr 3 do ustawy[.]<;> 

4)    (uchylony) 

<5) wystawienia faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej.> 

15a. W przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 

5 podatnikiem jest ich nabywca, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty 

tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała 

przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania. 

16. (uchylony). 

17. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy 

dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna 

zwiększenia podstawy opodatkowania. 

18. W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie 

podstawy opodatkowania, o którym mowa w ust. 17, następuje nie wcześniej niż w 
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deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te 

transakcje. 

Art. 42. 

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 

0%, pod warunkiem że: 

1)    podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer 

identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo 

członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla 

podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi; 

2)   podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres 

rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem 

wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do 

nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; 

3)   podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest 

zarejestrowany jako podatnik VAT UE. 

1a. Stawka podatku, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli: 

1)   podatnik nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1, 

lub 

2)   złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych danych dotyczących 

wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 

100 ust. 8 

-   chyba że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu 

skarbowego. 

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełnione również wówczas, gdy nie 

są spełnione wymagania w zakresie: 

1)   nabywcy - w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4; 

2)   dokonującego dostawy - w przypadku, o którym mowa w art. 16. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie 

potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego 

innym niż terytorium kraju: 
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1)   dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za 

wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały 

dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż 

terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi 

(spedytorowi), 

2)   (uchylony), 

3)   specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku 

4)   (uchylony) 

- z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich 

nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik 

oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powinien posiadać dokument 

zawierający co najmniej: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca 

zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz 

nabywcy tych towarów; 

2)   adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby 

działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy; 

3)   określenie towarów i ich ilości; 

4)   potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 

2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; 

5)   rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub 

numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego. 

5. W przypadku wywozu przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego 

środka transportu (przewozowego) podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 

pkt 3, powinien posiadać dokument zawierający dane umożliwiające prawidłową 

identyfikację podatnika dokonującego dostaw i nabywcy oraz nowego środka transportu, 

w szczególności: 

1)   dane dotyczące podatnika i nabywcy, 

2)   dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek 

transportu, 
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3)   datę dostawy, 

4)   podpisy podatnika i nabywcy, 

5)   oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w 

terminie 14 dni od dnia dostawy, 

6)   pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt 5 

- zwany dalej "dokumentem wywozu". 

[6. Dokument wywozu podatnik wystawia w każdym przypadku, w którym ma zastosowanie 

art. 106g ust. 4.] 

<6. Podatnik wystawia dokument wywozu w przypadku wewnątrzwspólnotowej 

dostawy nowych środków transportu na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 13 

ust. 2 pkt 4.> 

7. (uchylony). 

8. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, nabywca nowego 

środka transportu jest obowiązany pierwszego dnia po upływie tego terminu do zapłaty 

podatku od dokonanej na jego rzecz dostawy tego środka transportu. 

9. Kwotę podatku zapłaconego zgodnie z ust. 8 zwraca się na wniosek nabywcy nowego 

środka transportu, w przypadku gdy nowy środek transportu zostanie wywieziony na 

terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i tam zostanie 

zarejestrowany, jeżeli podlega obowiązkowi rejestracji, przy czym nabywca ma 

obowiązek udowodnić na podstawie posiadanych dokumentów wywóz tego środka 

transportu i jego zarejestrowanie. Podatek zwraca urząd skarbowy, który pobrał ten 

podatek. 

10. W przypadku gdy nabywca, o którym mowa w ust. 5, przed zarejestrowaniem nowego 

środka transportu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju 

dokona dostawy tego środka transportu na terytorium kraju, od czynności tej podatek 

nalicza i rozlicza nabywca środka transportu, który rejestruje ten środek transportu na 

terytorium kraju. 

11. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie 

dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym 

niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być 

również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w 

szczególności: 
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1)   korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; 

2)   dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; 

3)   dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma 

charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim 

przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; 

4)   dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa 

członkowskiego innym niż terytorium kraju. 

12. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed upływem 

terminu do złożenia deklaracji podatkowej za: 

1)   okres kwartalny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 

109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 

109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego 

towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji 

podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2; 

2)   okres miesięczny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 

109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 

109 ust. 3, za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze 

stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem 

terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie 

rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 

2. 

12a. W przypadkach, o których mowa w ust. 12, otrzymanie dowodów, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów ze stawką 0% w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za okres 

rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana, i dokonania korekty deklaracji 

podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 

1. 

13. (uchylony). 

14. Przepisy ust. 1-4, 11 i 12 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3. 

15. (uchylony). 
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16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając: 

1)   konieczność odpowiedniego dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i 

identyfikacji czynności dokonanych przez grupy podatników; 

2)   potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku; 

3)   potrzebę zapewnienia prawidłowej wymiany informacji dotyczących nowych środków 

transportu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

17. (uchylony). 

Art. 86. 

1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności 

opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 

ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi: 

1)   suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: 

a)  nabycia towarów i usług, 

b)  dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi; 

2)   w przypadku importu towarów - kwota podatku: 

a)  wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, 

b)  należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a, 

c)  wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b, 

d)  wynikająca z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 i art. 34; 

3)   zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; 

4)   kwota podatku należnego z tytułu: 

a)   świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich 

usługobiorca, 

b)   dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca, 

c)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, 

d)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11; 

5)   (uchylony); 

6)   różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2; 
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7)   u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty 

należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku 

zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo 

podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego 

środka. 

2a. W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów 

wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż 

działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 

7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym 

mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności 

gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 

ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych 

towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia 

proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice 

wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. 

2b. Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez 

podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: 

1)   zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie 

przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności 

opodatkowane oraz 

2)   obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność 

gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, 

do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 

8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków 

w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. 

2c. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności 

następujące dane: 

1)   średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością 

gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach 

działalności gospodarczej i poza tą działalnością; 
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2)   średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością 

gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace 

związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; 

3)   roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności 

gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość 

dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na 

sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; 

4)   średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej 

średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą 

działalnością. 

2d. W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, 

przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. 

2e. Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności 

gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty 

podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone 

szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie 

protokołu. 

2f. Przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej 

przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok 

podatkowy byłyby niereprezentatywne. 

2g. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę 

do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio. 

2h. W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy 

wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać 

specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, 

może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 
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5c. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego 

użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek 

przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej 

przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których 

mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności 

gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według 

udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów 

działalności gospodarczej. 

8. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi 

dotyczą: 

1)   dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli 

kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium 

kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z 

tymi czynnościami; 

2)   (uchylony); 

3)   dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16. 

9. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi 

dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-

41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych 

usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi 

dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada 

dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. 

10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w 

rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez 

podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. 

10a. (uchylony). 



- 22 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 

przypadkach, o których mowa w: 

1)   ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym 

podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny; 

2)   ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik: 

a)  otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, 

w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, 

b)  uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w 

deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek; 

3)   ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni 

kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest 

on obowiązany rozliczyć ten podatek. 

10c. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed 

dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. 

10d. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje: 

1)   w przypadku stosowania w imporcie towarów uproszczenia, o którym mowa w art. 182 

unijnego kodeksu celnego - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do 

rejestru zgłaszającego; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem 

dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym 

stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego, z 

zastrzeżeniem art. 33a; 

2)   przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 oraz art. 34 - w rozliczeniu za okres, 

w którym podatnik otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod 

warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji. 

10e. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 

odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania 

przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym 

podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. 

10f. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 16, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał 
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obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej przez niego wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów. 

10g. W przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a, faktury 

dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe 

nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty 

podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. 

10h. Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u 

podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym niż określony 

w ust. 10b pkt 2 lit. a, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku 

naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik uwzględnił kwotę 

podatku należnego z tytułu tego nabycia. 

10i. (uchylony). 

11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych 

w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za 

jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym 

mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów 

rozliczeniowych. 

12. (uchylony). 

12a. (uchylony). 

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć 

kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej: 

1)   za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo 

2)   za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o 

którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, 

po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego 

-   nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego. 

13a. Jeżeli podatnik w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy 

towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca 

towarów lub usług, nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
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naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę podatku 

należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc 

od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. 

14. W przypadku podatników obowiązanych do dokonywania korekt kwot podatku 

naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 1 i 2, część kwoty podatku naliczonego 

obniżającą kwotę podatku należnego oblicza się w oparciu o proporcję właściwą dla roku 

podatkowego, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

niezależnie od terminu obniżenia kwoty podatku. 

15. Do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji 

podatkowej. 

16. (uchylony). 

17. (uchylony). 

18. (uchylony). 

19. Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na 

terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku 

naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. 

19a. [W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, 

lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, 

nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w 

rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy 

towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, 

jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W 

przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub 

świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym 

warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do 

zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te 

zostały spełnione.] <W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym 

mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o 

którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do 

zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki 

obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub 
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kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub 

usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały 

spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla 

dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze 

zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym te warunki zostały 

uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty 

podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym te warunki zostały spełnione.> 

Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu 

przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za 

okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. 

19b. (uchylony). 

19c. W przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 29a ust. 15a 

i art. 30a ust. 1a, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty 

podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonał korekty 

podstawy opodatkowania. 

<19d. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 5, nabywca towaru lub usługi 

jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, 

w którym otrzymał przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur fakturę korygującą w 

postaci faktury ustrukturyzowanej. Przepis ust. 19a zdanie trzecie stosuje się 

odpowiednio.> 

20. (uchylony). 

21. (uchylony). 

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

określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za 

najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i 

dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana 

kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, 

uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i 

uwarunkowania obrotu gospodarczego. 
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Art. 87. 

1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w 

okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do 

obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy 

na rachunek bankowy. 

2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem [ust. 6]  <ust. 5b, 6> i 6a, następuje w terminie 60 

dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku 

mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez 

podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez 

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

urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, sporządzonego na 

piśmie, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank 

lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania 

tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik 

urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji 

rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli 

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

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

wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia 

płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. 

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

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

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

zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu 

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

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

dnia złożenia tego zabezpieczenia. 
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2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie 

rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami 

lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności 

tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. 

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

którym mowa w [ust. 2, 5a] <ust. 2, 5a, 5b> i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez 

Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z 

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

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

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, może być złożone w formie: 

1)   gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

2)   poręczenia banku; 

3)   weksla z poręczeniem wekslowym banku; 

4)   czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 

5)   papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i 

listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu 

i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z 

przepisami Ordynacji podatkowej. 

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

wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 

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

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

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

zaokrągleniu do pełnych złotych. 

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

Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 
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4d. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że 

złożone zabezpieczenie: 

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

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

zabezpieczenia z określonym terminem ważności. 

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

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

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2a; 

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

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

4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się: 

1)   w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: 

a)  postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do 

czasu zakończenia tego postępowania, lub 

b)  kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do upływu 

terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto 

postępowania podatkowego; 

2)   w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy 

zabezpieczenie - do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli, a jeżeli 

w tym terminie doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie 

podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do zakończenia tego 

postępowania; 

3)   w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę 

zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą od kwoty 

należnej i ją otrzymał - do czasu uregulowania powstałej zaległości podatkowej. 

5. Podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i 

niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, 

o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. 

Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności 

opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, 

podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od 
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podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium 

kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z 

zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na sporządzony na piśmie wniosek podatnika urząd 

skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, 

jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 

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

<5b. Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa 

w ust. 2, w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy 

łącznie są spełnione następujące warunki: 

1) w związku z wykonywaniem czynności, dla których występował obowiązek 

wystawienia faktur na podstawie art. 106b ust. 1: 

a) pkt 1 lub  

b) pkt 3, lub  

c) pkt 4 – w zakresie, w jakim dotyczy otrzymania całości lub części zapłaty przed 

dokonaniem czynności, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, uwzględnionych 

w rozliczeniu podatnika za dany okres rozliczeniowy 

– podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane, 

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

nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie 

przekracza 3000 zł, 

3) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, 

w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot: 

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

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

c) posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

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

odpowiednio. 

5c. Przepis ust. 5b stosuje się również w przypadku, gdy w danym okresie 

rozliczeniowym podatnik oprócz faktur ustrukturyzowanych wystawiał faktury: 
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1) których nie wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej z powodu braku 

zgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej, udostępnionym na elektronicznej 

platformie usług administracji publicznej zgodnie z art. 106nc ust. 3, lub 

2) o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 – w przypadku sprzedaży 

zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. 

5d. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 5b, jest weryfikowane 

z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej.> 

6. Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, 

w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

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

podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w 

poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z: 

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

pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium 

kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której 

jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych 

przepisach, 

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

tych należności nie przekracza 15 000 zł, 

c)  dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2-

3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 

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

towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy 

towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została 

wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji, 

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

poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł, 

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

potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a, 
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4)   podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za 

który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni: 

a)  był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

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

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

odpowiednio. 

6a. Na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest 

obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek VAT 

podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. 

6b. Zwrot różnicy podatku, o którym mowa w ust. 6a, jest dokonywany przez urząd skarbowy 

przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3, w którym urząd 

skarbowy wskazuje w miejsce informacji, o których mowa w art. 108a ust. 3: 

1)   pkt 1 i 2 - kwotę odpowiadającą zwracanej kwocie różnicy podatku; 

2)   pkt 3 - okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek o zwrot; 

3)   pkt 4 - numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. 

7. Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 

zdanie pierwsze i ust. 5a, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu 

w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 2-2c, 6 i 7. 

10a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać co najmniej: 

1)   datę wystawienia; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę podatnika, nazwę banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej udzielających kredytu oraz ich adresy; 

3)   numery identyfikacji podatkowej podatnika i banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

4)   rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być 

przekazany zwrot; 

5)   wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie; 

6)   wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie kredytu; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2515570&full=1
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7)   podpis podatnika. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

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

rozporządzenia: 

1)   szczegółowy sposób przyjmowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2a, 

2)   inne niż wymienione w ust. 4a formy zabezpieczeń oraz sposób ich przyjmowania 

- uwzględniając konieczność zabezpieczenia zwracanej kwoty podatku. 

 

Art. 88. 

1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych 

przez podatnika: 

1)   (uchylony); 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem: 

a)  (uchylona), 

b)  nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników 

świadczących usługi przewozu osób; 

c)   usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego 

podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a. 

5)   (uchylony). 

1a. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do wydatków, o 

których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub 

zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: 

1)   sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: 

a)  wystawionymi przez podmiot nieistniejący, 

b)  (uchylona); 
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2)   transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od 

podatku; 

3)   (uchylony); 

4)   wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: 

a)  stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, 

b)  podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których 

podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, 

c)  potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu 

cywilnego - w części dotyczącej tych czynności; 

5)   faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami 

nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; 

6)   (uchylony); 

7)   wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności 

opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części 

dotyczącej tych czynności. 

3b. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur <oraz kolejnych 

egzemplarzy faktur>. 

4. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do 

podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z 

wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. 

5. (uchylony). 

6. Nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego kwota 

podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c, w przypadku 

opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 25 ust. 

2, na terytorium kraju z powodu podania numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10, w 

sytuacji gdy towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu znajdują się na 

terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 

 

Art. 106f. 

1. Faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, powinna zawierać: 

1)   dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; 

2)   otrzymaną kwotę zapłaty; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2407758:part=a58&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2407758:part=a83&full=1
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3)   kwotę podatku wyliczoną według wzoru: 

  

gdzie: 

KP   - oznacza kwotę podatku, 

ZB   - oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty, 

SP   - oznacza stawkę podatku; 

4)   dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, [cenę jednostkową netto,] ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych 

towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość 

zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. 

2. Przepisy art. 106e ust. 1 pkt 16-21 i 24 oraz ust. 2-6, 10 i 11 stosuje się odpowiednio. 

3. Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej 

po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza 

się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot 

podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur 

wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. 

4. W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części 

zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna 

zawierać również numery poprzednich faktur. 

 

Art. 106g. 

1. Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 106c, faktura jest wystawiana w trzech 

egzemplarzach, z których jeden jest wydawany nabywcy, drugi - podmiot ją wystawiający 

pozostawia w swojej dokumentacji, a trzeci - przekazuje dłużnikowi. 

3. W przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej: 

1)   podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur 

osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy, 
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2)   nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1, przesyła je lub udostępnia podatnikowi, 

który upoważnił go do wystawiania faktur, z uwzględnieniem zasad wynikających z 

procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży, 

3)   nabywca, o którym mowa w art. 106k ust. 1, przesyła je lub udostępnia wystawcy faktury, 

4)   podmiot, o którym mowa w art. 106c, przesyła je lub udostępnia nabywcy i dłużnikowi 

-   zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. 

<3a. Faktura ustrukturyzowana jest udostępniana i otrzymywana za pomocą 

oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 106nc ust. 1. 

3b. Jeżeli odbiorca faktury nie wyraził akceptacji, o której mowa w art. 106na ust. 2, 

faktura ustrukturyzowana może być przesłana temu podmiotowi w postaci z nim 

uzgodnionej. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio. 

3c. Dostęp do faktury ustrukturyzowanej jest możliwy przez podanie danych tej faktury 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106r pkt 4.> 

4. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu na rzecz 

nabywcy, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4, podatnik, w terminie 14 dni od dnia 

dokonania dostawy, przesyła kopię wystawionej faktury lub dane w niej zawarte do 

wyznaczonej jednostki, o której mowa w art. 97 ust. 17. <Przepisu nie stosuje się do 

faktur ustrukturyzowanych.> 

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; 
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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: 

1)   zgodnie z ust. 1 i 2 - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca 

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. (uchylony). 

7. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż [30. dnia] <60. 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. 106j. 

1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury: 

[1)   udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,] 

<1) podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,> 

[2)   udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,] 

3)   dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 
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4)   dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 

4, 

[5)   podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w 

jakiejkolwiek innej pozycji faktury] 

<5) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury> 

-   podatnik wystawia fakturę korygującą. 

2. Faktura korygująca powinna zawierać: 

[1)   wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";] 

2)   numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 

<2a) numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy 

faktura korygująca – w przypadku faktury korygującej w postaci faktury 

ustrukturyzowanej;> 

3)   dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: 

[a)  określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,] 

<a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–5,> 

b)  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; 

[4)   przyczynę korekty;] 

5)   jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego 

- odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku 

należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży 

zwolnionej; 

6)   w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji. 

<2a. Faktura korygująca może zawierać: 

1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA”; 

2) przyczynę korekty.> 

[3. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich 

dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w 

danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2: 

1)   powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust 

lub obniżka; 

2)   może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) 

towaru lub usługi objętych korektą.] 
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<3. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę 

korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego 

odbiorcy w danym okresie, która: 

1) zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub 

udzielana obniżka; 

2) może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą – 

w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych 

usług.> 

<4. Fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia się w postaci faktury 

ustrukturyzowanej.> 

Art. 106l. 

1. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie: 

1)   podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia 

ponownie fakturę: 

a)  na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu 

podatnika, 

b)  zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy; 

2)   nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie 

fakturę: 

a)  na wniosek podatnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu 

nabywcy, 

b)  zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika; 

3)   podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie fakturę: 

a)  na wniosek nabywcy lub dłużnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w 

posiadaniu tego podmiotu, 

b)  zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika. 

[2. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej 

wystawienia.] 

<2. Faktura wystawiona ponownie: 

1) zawiera datę wystawienia; 

2) może zawierać wyraz „DUPLIKAT”.> 

3. Do faktur wystawionych ponownie przepisu art. 106g ust. 4 nie stosuje się. 
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Art. 106m. 

1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i 

czytelności faktury. 

2. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości 

dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. 

3. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które 

powinna zawierać faktura. 

4. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za 

pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu 

między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. 

5. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność 

pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w 

przypadku wykorzystania: 

1)   kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 

2)   elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu 

wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany 

przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i 

integralność [jej danych]  <jej danych, lub>. 

<3) Krajowego Systemu e-Faktur – w odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych 

otrzymanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.> 

 

Art. 106n. 

1. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. 

2. W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej 

niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać 

podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane. 

 

<Art. 106na. 

1. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do 

Krajowego Systemu e-Faktur. 
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2. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur 

wymaga akceptacji odbiorcy faktury. 

3. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego 

Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę 

fakturę. 

Art. 106nb. 

Z Krajowego Systemu e-Faktur mogą korzystać: 

1) podatnik, 

2) podmioty wskazane przez podatnika,  

3) podmioty, o których mowa w art. 106c, 

4) osoby fizyczne wskazane przez podmioty, o których mowa w art. 106c, 

5) osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do 

korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, którym podatnik lub podmioty, o 

których mowa w art. 106c, nadali uprawnienia do korzystania z tego systemu,  

6) podmioty inne, niż wymienione w pkt 1–5, wskazane przez osoby fizyczne 

korzystające z Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli prawo do wskazywania innego 

podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom fizycznym  

– uwierzytelnieni w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 106r 

pkt 3. 

Art. 106nc. 

1. Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego 

Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci 

elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

2. Oprogramowanie interfejsowe, o którym mowa w ust. 1, jest dostępne na stronie, 

której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na elektronicznej 

platformie usług administracji publicznej wzór faktury ustrukturyzowanej. 
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Art. 106nd. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi Krajowy System e-Faktur i jest 

administratorem danych w nim zawartych. 

2. Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym służącym do: 

1) nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu 

e-Faktur; 

2) powiadamiania podmiotów, o których mowa w art. 106nb, o nadanych 

uprawnieniach do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur lub ich odebraniu; 

3) uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-

Faktur, posiadanych przez podmioty, o których mowa w art. 106nb; 

4) wystawiania faktur ustrukturyzowanych; 

5) dostępu do faktur ustrukturyzowanych; 

6) otrzymywania faktur ustrukturyzowanych; 

7) przechowywania faktur ustrukturyzowanych; 

8) oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w 

Krajowym Systemie e-Faktur; 

9) analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych; 

10) powiadamiania podmiotów, o których mowa w art. 106nb, o: 

a) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym 

fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w Krajowym Systemie e-Faktur oraz 

dacie i czasie jego przydzielenia, 

b) dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem, o którym 

mowa w art. 106nc ust. 3, 

c) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku 

niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur; 

11) powiadamiania podmiotów innych niż określone w art. 106nb o braku uprawnień do 

korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. 

 

Art. 106ne. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra komunikaty 

dotyczące niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur.> 
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Art. 106q. 

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

późniejsze niż określone w art. 106i terminy wystawiania faktur, uwzględniając specyfikę 

niektórych rodzajów działalności związaną z liczbą lub rodzajem wykonywanych 

czynności. 

<Art. 106r. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, 

2) sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego 

Systemu e-Faktur oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych 

uprawnień, 

3) sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, 

4) dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury 

w Krajowym Systemie e-Faktur 

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej identyfikacji i weryfikacji 

podmiotów, o których mowa w art. 106nb, oraz zapewnienia dostępu do faktur 

ustrukturyzowanych i możliwości zapoznania się z ich treścią.> 

 

Art. 112a. 

1. Podatnicy przechowują: 

1)   wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione 

ponownie, 

2)   otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie 

-    w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz 

autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich 

wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego. 

2. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są 

obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w 

formie elektronicznej w sposób umożliwiający naczelnikowi urzędu skarbowego, 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub 
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Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp 

on-line do tych faktur. 

4. Podatnicy zapewniają naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-

skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny 

dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w 

formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich 

zawartych. 

<Art. 112aa. 

1. Faktury ustrukturyzowane są przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez 

okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Przepisów art. 112 i 

art. 112a nie stosuje się. 

2. Po upływie okresu przechowywania faktur, o którym mowa w ust. 1, podatnik 

przechowuje faktury ustrukturyzowane poza Krajowym Systemem e-Faktur do 

czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przepisy art. 112 i 

art. 112a stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A     29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 

1598) 

Art. 193a. 

§ 1. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, 

organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów 

księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych 

nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której 

mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. 

<§ 1a. Przepisu § 1 nie stosuje się do faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu art. 2 

pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.> 

§ 2. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, 

z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych 

powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w 
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Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, 

części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania 

techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg 

oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w 

księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. 

 

 

 

U S T A W A     16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 422, z późn. zm.) 

Art. 35. 

1. Organy KAS wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu Centralnego 

Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, zwanego 

dalej "CRDP". 

2. Współadministratorami danych zawartych w CRDP są minister właściwy do spraw 

finansów publicznych i Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. CRDP służy do: 

1)    gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych wynikających z: 

a)  deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych, 

b)  decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi 

z przepisów prawa podatkowego i celnego, 

c)  tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu 

skarbowego w celu realizacji jego zadań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4, 

ca)   wyników analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1 Ordynacji podatkowej, a także 

danych oraz dokumentów z nimi związanych, o których mowa w dziale IIIB Ordynacji 

podatkowej, 

d)   innych dokumentów i informacji przekazanych organom KAS w celu realizacji zadań 

ustawowych, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2515570:part=a119(zn)§1&full=1
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e)   ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.)[;]  <,> 

<f) Krajowego Systemu e-Faktur, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług;> 

2)   przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników, a także danych pozyskanych z baz, rejestrów, ewidencji, zbiorów i 

systemów informatycznych udostępnionych organom KAS w celu realizacji ustawowych 

zadań. 

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor 

izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-

skarbowego wprowadzają do CRDP dane [zawarte w dokumentach i informacjach], o 

których mowa w ust. 3 pkt 1. 

5. Do danych zgromadzonych oraz przetwarzanych w CRDP w związku z realizacją zadań 

związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów 

zabronionych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125). 

 

 

 

U S T A W A     30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815 i 1163) 

 

Art. 25. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze, trzecie i czwarte, pkt 29 lit. b tiret drugie i trzecie, pkt 44 i 

50-54, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

[2)   art. 1 pkt 2, pkt 10, pkt 11 lit. a i b, pkt 12-28, pkt 29 lit. a i b tiret pierwsze, pkt 32-39, 41 

i 56-63 oraz art. 2, art. 4, art. 5, art. 7, art. 10 i art. 16-21, które wchodzą w życie po 

upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2477014:part=a109u3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2182289&full=1
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<2) art. 1 pkt 2, 10, pkt 11 lit. a i b, pkt 12–28, pkt 29 lit. a i lit. b tiret pierwsze, pkt 37, 

56–61, pkt 62 lit. b i pkt 63 oraz art. 2, art. 4, art. 5, art. 7, art. 10 i art. 18–21, które 

wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;> 

<3) art. 1 pkt 32–36, 38, 39, 41 i pkt 62 lit. a i c oraz art. 16 i art. 17, które wchodzą 

w życie po upływie 10 miesięcy od dnia ogłoszenia.> 

 


