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<> 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 12 maja 2022 r. 

 

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

 

(druk nr 715) 

 

U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 

931 i 974) 

Art.  11. 

1. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od 

wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały 

przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach 

prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym 

również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i 

towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika. 

[2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 4, ma zastosowanie również do przemieszczenia towarów przez siły zbrojne Państw-

Stron Traktatu Północnoatlantyckiego lub przez towarzyszący im personel cywilny z 

terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, w 

przypadku gdy towary nie zostały przez nich nabyte zgodnie ze szczególnymi zasadami 

regulującymi opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej na krajowym rynku jednego 

z państw członkowskich dla sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, 

jeżeli import tych towarów nie mógłby korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 45 

ust. 1 pkt 9.] 

<2. Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 4, uznaje się również przemieszczenie towarów przez: 

1) siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, 
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2) siły zbrojne państw członkowskich biorących udział w działaniach obronnych 

prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony 

– z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium 

kraju, do ich użytku lub do użytku towarzyszącego im personelu cywilnego, w 

przypadku gdy towary nie zostały nabyte przez te siły zbrojne zgodnie z ogólnymi 

zasadami regulującymi opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej na krajowym 

rynku jednego z państw członkowskich dla sił zbrojnych odpowiednio Państw-Stron 

Traktatu Północnoatlantyckiego lub państwa członkowskiego biorącego udział w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej 

w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, jeżeli import tych towarów nie 

mógłby korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9.> 

 

Art.  45. 

1. Zwalnia się od podatku import: 

1) towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego; 

2) towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności 

celnych przywozowych; 

3) złota przez Narodowy Bank Polski; 

4) powracających z terytorium państwa trzeciego, zwolnionych od cła towarów, dokonywany 

przez podatnika, który wcześniej wywiózł te towary; 

5) do portów przez podmioty zajmujące się rybołówstwem morskim ich własnych połowów, 

niebędących jeszcze przedmiotem dostawy, w stanie nieprzetworzonym lub po 

zakonserwowaniu dla celów dokonania dostawy; 

6) ludzkich organów i mleka kobiecego; 

7) krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych 

pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami; 

8) walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem 

przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego 

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

które mają wartość numizmatyczną; 

[9) towarów przez siły zbrojne państw innych niż Rzeczpospolita Polska będących 

sygnatariuszami Traktatu Północnoatlantyckiego do użytku własnego takich sił lub 

http://lex.senat.pl/#/document/16885651?cm=DOCUMENT


- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, 

jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;] 

<9) towarów przez: 

a) siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego innych niż 

Rzeczpospolita Polska do użytku własnego takich sił lub towarzyszącego im 

personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeżeli siły te 

biorą udział we wspólnych działaniach obronnych, 

b) siły zbrojne państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska do użytku 

własnego takich sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu 

zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych 

prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony;> 

10) gazu w systemie gazowym lub gazu wprowadzanego do systemu gazowego lub sieci 

gazociągów kopalnianych ze statków przewożących gaz, a także energii elektrycznej w 

systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji 

energii cieplnej lub chłodniczej; 

11)  towarów, z wyjątkiem towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w 

przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 

odpowiadającej równowartości 150 euro, pod warunkiem że: 

a) podatek albo podatek od wartości dodanej należny z tytułu sprzedaży na odległość towarów 

importowanych ma zostać zadeklarowany w procedurze szczególnej, o której mowa w 

dziale XII w rozdziale 9, albo na zasadach odpowiadających tym regulacjom, 

b) w momencie importu towaru przekazano organowi celnemu ważny numer identyfikacyjny 

VAT, nadany zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2 albo na zasadach odpowiadających tym 

regulacjom. 

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, nie stosuje się, jeżeli na podstawie przepisów 

celnych powstaje obowiązek uiszczenia cła. 

3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli: 

1) na podstawie przepisów celnych powstaje obowiązek uiszczenia cła; 

2) nastąpiło zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 

rozporządzenia 2015/2447. 
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Art.  89. 

1. W odniesieniu do: 

1) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz członków personelu tych 

przedstawicielstw i urzędów, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, 

umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają 

stałego pobytu na terytorium kraju, 

[2) Sił Zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Sił Zbrojnych Państw-

Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, 

wielonarodowych Kwater i Dowództw i ich personelu cywilnego,] 

<2) sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz sił zbrojnych 

Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla 

Pokoju, wielonarodowych Kwater i Dowództw, towarzyszącego im personelu 

cywilnego, członków ich rodzin oraz jednostek dokonujących nabycia towarów lub 

usług na rzecz tych sił zbrojnych,> 

<2a) sił zbrojnych państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska biorących 

udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii 

Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, towarzyszącego 

im personelu cywilnego oraz jednostek dokonujących nabycia towarów lub usług na 

rzecz tych sił zbrojnych,> 

3) podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, 

stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, 

niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju, 

4) podatników i podmiotów zagranicznych, zidentyfikowanych na potrzeby procedur 

szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9, nieposiadających na 

terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a-1g oraz w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5. 

1a. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą ubiegać się o zwrot podatku w 

odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu 

do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi 

były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do 
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obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, 

w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym 

charakterze, innym niż terytorium kraju. 

1b. W przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik podatku od wartości dodanej lub 

innego podatku o podobnym charakterze ubiega się o zwrot podatku, były 

wykorzystywane tylko częściowo do wykonywania czynności dających prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, 

w którym rozlicza on podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, 

innym niż terytorium kraju - podatnikowi przysługuje zwrot podatku w proporcji, w jakiej 

towary lub usługi związane są z wykonywaniem czynności dających prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatnik ubiegający się o zwrot 

podatku jest obowiązany w składanym wniosku przy określaniu wnioskowanej kwoty 

zwrotu podatku uwzględnić proporcję obliczoną zgodnie ze zdaniem pierwszym. 

1c. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługuje zwrot podatku w odniesieniu 

do kwot podatku: 

1) zafakturowanych niezgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie; 

2) dotyczących czynności, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b i art. 13; 

3) w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie, nie przysługuje podatnikom, o których mowa w art. 15, 

prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. 

1d. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku: 

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy podmioty te posiadają 

siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż 

terytorium kraju; 

2) na piśmie, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 

5, w przypadku gdy podmioty te nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na 

terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 

1e. W przypadku gdy proporcja, o której mowa w ust. 1b, ulegnie zmianie po złożeniu 

wniosku o zwrot podatku - podatnik: 

1) uwzględnia zmianę tej proporcji oraz dokonuje odpowiedniej korekty kwot podatku do 

zwrotu wynikającej ze zmiany tej proporcji we wniosku o zwrot podatku składanym w 
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roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który lub którego część złożony 

został ten wniosek; 

2) składa korektę wniosku o zwrot podatku, jeżeli w roku podatkowym następującym po roku 

podatkowym, za który lub którego część złożony został ten wniosek, podatnik nie 

występuje o zwrot podatku. 

1f. Od kwoty podatku niezwróconej przez urząd skarbowy podmiotom, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3, w terminach określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 5 

naliczane są odsetki. 

1g. Kwoty zwrotu podatku uzyskane nienależnie przez podmioty, o których mowa w ust. 1 

pkt 3, podlegają zwrotowi do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. W przypadku niezwrócenia kwoty 

zwrotu podatku uzyskanej nienależnie wraz z należnymi odsetkami, podmiotom, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługują żadne dalsze zwroty do wysokości 

niezwróconej kwoty wraz z odsetkami. 

1h. Podatnik, o którym mowa w art. 15, ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej 

w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do 

zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności 

dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na 

terytorium kraju, składa wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej o 

dokonanie takiego zwrotu za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu 

skarbowego do właściwego państwa członkowskiego. 

1i. Wniosek o dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 1h, nie jest przekazywany do 

właściwego państwa członkowskiego w przypadku gdy w okresie, do którego odnosi się 

wniosek, podatnik: 

1) nie był podatnikiem, o którym mowa w art. 15; 

2) dokonywał wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku 

innych niż transakcje, do których stosuje się art. 86 ust. 9; 

3) był podatnikiem, u którego sprzedaż była zwolniona od podatku na podstawie art. 113. 

1j. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie, na które służy zażalenie, o 

nieprzekazaniu do właściwego państwa członkowskiego wniosku o dokonanie zwrotu, o 

którym mowa w ust. 1h. Podatnik jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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1k. W przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik, o którym mowa w art. 15, 

ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej, były wykorzystywane tylko częściowo 

do wykonywania na terytorium kraju czynności dających prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podatnik ubiegający się o zwrot podatku 

jest obowiązany przy określaniu wnioskowanej kwoty zwrotu podatku uwzględnić 

odpowiednio: 

1) proporcję lub udział procentowy obliczone zgodnie z art. 86 ust. 2g i 7b, art. 90, art. 90a, 

art. 90c i art. 91 lub 

2) zasady wymienione w art. 86a. 

1l. W przypadku gdy proporcja, o której mowa w ust. 1k, ulegnie zmianie po złożeniu 

wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej - podatnik: 

1) uwzględnia zmianę tej proporcji oraz dokonuje odpowiedniej korekty kwot podatku do 

zwrotu wynikającej ze zmiany tej proporcji we wniosku o zwrot podatku od wartości 

dodanej składanym w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który lub 

którego część złożony został ten wniosek; 

2) składa korektę wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej, jeżeli w roku podatkowym 

następującym po roku podatkowym, za który lub którego część złożony został ten 

wniosek, podatnik nie występuje o zwrot podatku od wartości dodanej. 

1m.   Przepisy ust. 1a-1g stosuje się odpowiednio do podatników i podmiotów zagranicznych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 4, z tym że mogą się oni również ubiegać o zwrot podatku w 

odniesieniu do nabytych przez nich na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu 

do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi 

były przez nich wykorzystywane do świadczenia na terytorium kraju usług, 

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub sprzedaży na odległość 

towarów importowanych. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb 

zwrotu podatku przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz 

członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym 

z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są 

obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli zwrot taki wynika z porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności. 
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[3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku Siłom 

Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-

Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, 

wielonarodowym Kwaterom i Dowództwom i ich personelowi cywilnemu.] 

<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem 

Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu 

podatku: 

1) siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz siłom zbrojnym 

Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla 

Pokoju, wielonarodowym Kwaterom i Dowództwom, towarzyszącemu im 

personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia 

towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych; 

2) siłom zbrojnym państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska biorących 

udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii 

Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, towarzyszącemu 

im personelowi cywilnemu oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub 

usług na rzecz tych sił zbrojnych.> 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o 

których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia: 

1) porozumienia międzynarodowe; 

2) konieczność prawidłowego udokumentowania zwracanych kwot podatku; 

3) potrzebę zapewnienia informacji o towarach i usługach, od których nabycia podatek jest 

zwracany; 

4) przepisy Unii Europejskiej. 

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

1) warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podatnikom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 

pkt 3 i 4, oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w 

terminie, 

2) wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty, o których mowa w ust. 1d pkt 2, 

3) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, 

4) sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku, 

http://lex.senat.pl/#/document/16885651?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16885651?cm=DOCUMENT
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5) sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku, 

6) przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe 

dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów, 

7) przypadki, w których podatnikom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, 

dokonującym sprzedaży przysługuje zwrot podatku, 

8) tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w ust. 1e 

- uwzględniając konieczność prawidłowego udokumentowania zakupów, od których 

przysługuje zwrot podatku, potrzebę zapewnienia prawidłowej informacji o wysokości 

zwracanych kwot podatku i niezbędnych informacji o podmiocie ubiegającym się o zwrot 

podatku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego zwrotu, potrzebę zapewnienia 

prawidłowego naliczania odsetek za zwłokę, potrzebę wykorzystania środków 

komunikacji elektronicznej oraz przepisy Unii Europejskiej. 

6. W odniesieniu do organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych, których 

działalność jest zaliczana do działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów 

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

oraz do niektórych grup towarów mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach 

określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 7. 

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

rozporządzenia, warunki zwrotu podatku organizacjom humanitarnym, charytatywnym 

lub edukacyjnym z tytułu eksportu towarów oraz warunki, jakie muszą spełniać te 

organizacje, żeby otrzymać taki zwrot, uwzględniając: 

1) sytuację gospodarczą państwa; 

2) przebieg realizacji budżetu państwa; 

3) konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanego podatku; 

4) konieczność zapewnienia informacji o eksporcie towarów; 

5) przepisy Unii Europejskiej. 

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

informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 1h, sposób opisu 

niektórych informacji, a także warunki i termin składania wniosków, uwzględniając: 

1) konieczność zapewnienia informacji o prawie podatnika do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług na terytorium 

kraju; 

http://lex.senat.pl/#/document/17030487?cm=DOCUMENT
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2) potrzebę zapewnienia niezbędnych do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej 

informacji o podatniku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego zwrotu; 

3) potrzebę zapewnienia prawidłowej informacji o wysokości żądanych kwot zwrotu podatku; 

4) potrzebę zapewnienia informacji dotyczących towarów i usług związanych z 

wnioskowanymi kwotami zwrotu podatku; 

5) przepisy Unii Europejskiej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 509 oraz z 2022 r. poz. 

613) 

Rozdział  8 

[Przepisy przejściowe i końcowe] 

<Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe> 

 

<Art. 46a. 

Do dnia 31 grudnia 2022 r. do: 

1) wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, 

konstrukcji oraz ich elementów składowych, oznaczonych kategorią LU13 w 

przepisach wydanych na postawie art. 6a ust. 3 stosuje się przepisy art. 46b–46d; 

2) nabycia w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów 

wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 268 i 275). 

Art. 46b. 

Wywóz i tranzyt, o których mowa w art. 46a pkt 1, lub nabycie, o którym mowa w art. 

46a pkt 2, mogą być dokonane po uzyskaniu oświadczenia końcowego użytkownika 

potwierdzonego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Art. 46c. 

Przed dokonaniem wywozu lub tranzytu podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 8a, jest 

obowiązany zgłosić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w formie pisemnej 

lub w postaci elektronicznej, zamiar dokonania wywozu lub tranzytu na terytorium 

Ukrainy: 

1) sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, 

o których mowa w art. 46a pkt 1, lub 

2) kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, 

kończyn i innych części ciała, o których mowa w art. 46a pkt 2. 

 

Art. 46d. 

Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w art. 46c, podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 

8a, wskazuje: 

1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego, adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania; 

2) określenie produktu i jego ilości; 

3) oznaczenie końcowego użytkownika.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143) 

 

Art.  163d.   

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia [31 maja 2022 r.] <31 lipca 2022 r.>  

zwalnia się od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu 

odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

2. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, za gospodarstwo domowe 

nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

Art.  164a. 

1.  W okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawka akcyzy, o której 

mowa w art. 89 ust. 1: 

1) pkt 2, wynosi 1369 zł/1000 litrów; 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(3)pkt(13(b))&cm=DOCUMENT
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2) pkt 6, wynosi 1065 zł/1000 litrów; 

3) pkt 8, wynosi 1065 zł/1000 litrów; 

4) pkt 12 lit. a tiret pierwsze, wynosi 364 zł/1000 kilogramów. 

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia [31 maja 2022 r.]  <31 lipca 2022 r.>  stawka 

akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1: 

1) pkt 2, wynosi 1413 zł/1000 litrów; 

2) pkt 6, wynosi 1104 zł/1000 litrów; 

3) pkt 8, wynosi 1104 zł/1000 litrów; 

4) pkt 12 lit. a tiret pierwsze, wynosi 387 zł/1000 kilogramów. 

3. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia [31 maja 2022 r.] <31 lipca 2022 r.> stawka 

akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 3, wynosi 4,60 zł za megawatogodzinę (MWh). 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 89 ust. 1aa i 1b nie stosuje się. 

 

<Art. 164b. 

W okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. stawka akcyzy, o której 

mowa w art. 89 ust. 1: 

1) pkt 9, wynosi 97 zł/1000 litrów; 

2) pkt 10 lit. a, wynosi 97 zł/1000 litrów; 

3) pkt 15 lit. a tiret pierwsze, wynosi 97 zł/1000 litrów.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2145) 

Art.  12a. 

1. W związku z sytuacją wywołaną COVID-19 <lub sytuacją międzynarodową zakłócającą 

rynek lub konkurencję>, przepisy art. 12b-12k oraz art. 16a i art. 16b, określają: 

1) zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego 

uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 

12d przez podmiot, który: 

a) nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo 
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b) nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie 

siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż 

osoby fizyczne; 

2) sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów art. 12b-12k. 

2. Przepisów art. 12b-12k nie stosuje się do spraw dotyczących podmiotu podlegającego 

ochronie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, prowadzonych przez organ kontroli, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6. 

Art.  12d. 

1. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej 

będący spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych. 

2. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 

który: 

1) posiada mienie, które zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, 

urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 

5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1856), lub 

2) opracowuje lub modyfikuje oprogramowanie: 

a) do sterowania elektrowniami, sieciami lub obsługą obiektów lub systemów zaopatrzenia w 

energię elektryczną, gaz, paliwo, olej opałowy lub ciepło sieciowe, lub 

b) do zarządzania, kontrolowania i automatyzacji instalacji zaopatrzenia w wodę pitną lub 

oczyszczania ścieków, lub 

c) służące do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych do transmisji głosu i danych 

lub do przechowywania i przetwarzania danych, lub 

d) do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych do zaopatrzenia w gotówkę, 

płatności kartą, transakcji konwencjonalnych, do rozrachunku papierów wartościowych i 

transakcji pochodnych lub zarządzania nimi lub do świadczenia usług 

ubezpieczeniowych, lub 

e) do obsługi szpitalnych systemów informacyjnych, do obsługi urządzeń i systemów 

wykorzystywanych w sprzedaży leków na receptę oraz do obsługi laboratoryjnego 

systemu informacyjnego lub testów laboratoryjnych, lub 

http://lex.senat.pl/#/document/17220869?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17348453?unitId=art(5(b))ust(7)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17348453?unitId=art(5(b))ust(7)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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f) do obsługi urządzeń lub systemów używanych w transporcie pasażerów lub towarów drogą 

powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transportem drogowym, 

transportem publicznym lub w logistyce, lub 

g) do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych przy zaopatrywaniu w żywność, lub 

3) świadczy usługi gromadzenia lub przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. 

3. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 

który prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: 

1) wytwarzanie energii elektrycznej, lub 

2) produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub 

3) transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub 

4) magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu 

ziemnego, lub 

5) podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub 

6) produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub 

7) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub 

8) regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub 

9) przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub 

10) dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub 

11) przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, lub 

12) działalność telekomunikacyjna, lub 

13) przesyłanie paliw gazowych, lub 

14) produkcja renu, lub 

15) wydobywanie i przerób md metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów 

wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym, lub 

16) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, lub 

17) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, lub 

18) obrót paliwami gazowymi i gazem z zagranicą, lub 

19) wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja ciepła, lub 

20) przeładunek w portach śródlądowych, lub 

http://lex.senat.pl/#/document/16798174?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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21) przetwórstwo mięsa, mleka, zbóż oraz owoców i warzyw. 

4. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 3, jeżeli 

przychód ze sprzedaży i usług przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających zgłoszenie, równowartość 10 

000 000 euro. 

5. Przeliczenie wartości euro oraz innych walut obcych na złote oraz wartości złotego na euro 

jest dokonywane według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 

powstał obowiązek zawiadomienia. 

6. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określić dalsze wyłączenia spod ochrony 

podmiotów, o których mowa w ust. 1-4, uwzględniając sytuację wywołaną COVID-19 

<lub sytuację międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję> oraz określone w 

art. 12b cele mechanizmu kontroli. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 761) 

Art.  11b. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia [31 maja 2022 r.] <31 lipca 2022 r.> nie 

podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna: 

1) benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym; 

2) olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym; 

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; 

4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 

pkt 12 lit. a-b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17511034?unitId=art(89)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17511034?unitId=art(89)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17511034?unitId=art(89)ust(1)pkt(8)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17511034?unitId=art(89)ust(1)pkt(12)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17511034?unitId=art(89)ust(1)pkt(12)lit(a)&cm=DOCUMENT
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U S T A W A    19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 171)  

Art.  89. 

1. Przepisów art. 12a-12k oraz art. 16a і art. 16b dodawanych w ustawie zmienianej w art. 58 

nie stosuje się do przypadków nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo 

nabycia dominacji, które miały miejsce przed dniem ich wejścia w życie. 

2. Przepisy art. 12a-12k dodawane w ustawie zmienianej w art. 58 tracą moc po upływie [24 

miesięcy] <60 miesięcy> od dnia ich wejścia w życie. 

3. Przepisy art. 16a i art. 16b dodawane w ustawie zmienianej w art. 58 stosuje się do czynów 

popełnionych w okresie [24 miesięcy] <60 miesięcy> od dnia ich wejścia w życie. 

4. W przypadku utraty mocy przepisów art. 12a-12k dodawanych w ustawie zmienianej w art. 

58, postępowanie prowadzone przez organ kontroli, o którym mowa w art. 12c ust. 1 pkt 4 

tej ustawy, wszczęte i niezakończone przed dniem utraty mocy przepisów prowadzi ten 

organ na podstawie tych przepisów. 

5. Przepisy art. 14c-14i ustawy zmienianej w art. 58 tracą moc z dniem 11 października 2020 

r. 

 

 

 

U S T A W A   9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2349) 

[Art.  6. 

1. Do dnia 31 maja 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży paliw silnikowych zamieszcza 

przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż 

tych paliw, czytelną informację, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. 

obowiązuje obniżony podatek akcyzowy na paliwa silnikowe oraz od dnia 1 stycznia 2022 

r. do dnia 31 maja 2022 r. sprzedaż detaliczna paliw silnikowych nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. 

2. Rada Ministrów udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

obsługującego ją urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/18219596?unitId=art(12(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219596?unitId=art(16(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219596?unitId=art(16(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219596?unitId=art(12(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219596?unitId=art(16(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219596?unitId=art(16(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219596?unitId=art(12(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219596?unitId=art(12(c))ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219596?unitId=art(14(c))&cm=DOCUMENT
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Art.  7. 

1. Sprzedawca dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, o którym 

mowa w art. 163d ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiązany do dnia 31 października 

2022 r. do przekazywania temu nabywcy informacji o obniżonych stawkach podatków 

dotyczących energii elektrycznej: 

1) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego 

wynika zapłata należności za energię elektryczną, albo 

2) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata 

należności za energię elektryczną, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji, o której 

mowa w ust. 1.] 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17511034?unitId=art(163(d))&cm=DOCUMENT

