Druk nr 364
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IXkadencja

SPRA WOZDANIE
KOMISJI FINANSOW PUBLICZNYCH

o rz~dowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy 0 podatku dochodowym od osob
prawnych, ustawy o podatku od towarow
i uslug, ustawy o wymianie informacji
podatkowych z innymi panstwami oraz
niektorych innych ustaw (druk nr 208)
Sejm na 5 posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu
Sejmu - skierowal powyzszy projekt ustawy do Komisji Finans6w Publicznych w celu
rozpatrzenia.
Komisja Finans6w Publicznych po rozpatrzeniu powyzszego projektu ustawy
na posiedzeniach w dniach 13 lutego i 6 maja 2020 r.

wnosi:

Wysoki Sejm uchwalic raczy

zal~czony

projekt ustawy.

Warszawa, dnia 6 maja 2020 r.

Przewodnicz~cy

Sprawozdawca

Komisji
Finans6w Publicznych

(-) Piotr Polak

(-) Henryk Kowalczyk
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Projekt

USTAWA
zdnia
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, ustawy o podatku
od towarow i uslug, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi
panstwami oraz niektorych innych ustaw 1>· 2>
Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os6b

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z p6Zn.. zm. 3>) wprowadza si~ nast~pujq.ce
zmiany:
1)

po rozdziale 3 dodaje

si~

rozdzial 3a w brzmieniu:
,Rozdzial 3a
Struktury hybrydowe

Art. 16n. 1. Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)

hybrydowej transakcji - oznacza to uzgodnienie w sprawie przeniesienia
instrumentu finansowego, w przypadku gdy ten sam doch6d (przych6d)
bazowy z tego instrumentu jest traktowany dla cel6w podatkowych jako
doch6d (przych6d) uzyskany przez

wi~cej

niz jednq.

stron~

takiego

uzgodnienia;

Niniejsza ustawa:
1) wdraza dyrektyw~ Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniajlJ.ClJ. dyrektyw~ (UE)
201611164 w zakresie rozbie:lnosci w kwaliflkacji struktur hybrydowych dotycZlj.cych pailstw
trzecich (Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 1);
2) w zakresie swojej regulacji wdraZa dyrektyw~ Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r.
zmieniajlj.Clj. dyrektyw~ 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niekt6rych
przepis6w w systemie podatku od wartosci dodanej dotycZlj.cych opodatkowania handlu
mi~dzy pailstwami czlonkowskimi (Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 3);
3) w zakresie swojej regulacji wdraZa dyrektyw~ Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniaj~c!J. dyrektyw~ 2011/16/UE w zakresie obowilj.Zkowej automatycznej wymiany
informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegajlj.cych zgloszeniu uzgodnien
transgranicznych (Dz. Urz. UE L 139 z 05.06.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2019,
str. 108).
2> NiniejsZlj. ustawlj. zmienia si~ ustawy: ustaw~ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
os6b flzycznych, ustaw~ z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustaw~ z dnia 10
wrzesnia 1999 r.- Kodeks karny skarbowy oraz ustaw~ z dnia 16 1istopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej.
3> Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018,
1309,1358,1495,1571,1572,1649,1655,1751,1798, 1978,2020,2200,2217i2473.
t)
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2)

hybrydowym instrumencie finansowym -

oznacza to instrument

finansowy, kt6ry w pailstwie platnika jest kwalifikowany dla cel6w
podatkowych inaczej nii: w pailstwie odbiorcy, a taki:e hybrydow(!
transakcj((;
3)

hybrydowym podmiocie podatkowych

oznacza to podmiot, kt6ry dla cel6w

pailstwa

jednego

jest

traktowany

jako

podmiot

nietransparentny, a dla cel6w podatkowych innego pailstwa jest
traktowany jako podmiot transparentny;
4)

instrumencie finansowym - oznacza to instrument stanowi(!CY podstaw((
osi(!gania zysku z tytulu finansowania dlui:nego lub kapitalowego, kt6ry
podlega opodatkowaniu jako doch6d z tytulu wierzytelnosci, udzialu w
zyskach lub instrument6w pochodnych na podstawie przepis6w pailstwa
odbiorcy lub pailstwa platnika;

5)

odliczeniu - oznacza to zaliczenie do koszt6w uzyskania przychod6w lub
odliczenie od dochodu (przychodu), podstawy opodatkowania lub podatku
w pailstwie platnika lub pailstwie inwestora;

6)

odliczeniu bez opodatkowania - oznacza to odliczenie w pailstwie
platnika wartosci swiadczenia lub hipotetycznego swiadczenia miydzy
podmiotem nietransparentnym a jego zagranicznym zakladem lub mi((dzy
dwoma zagranicznymi zakladami, jei:eli swiadczenie lub hipotetyczne
swiadczenie na podstawie przepis6w pailstwa odbiorcy:
a)

nie jest uwzgl((dniane w dochodach (przychodach) przy okreslaniu
dochodu (przychodu) w pailstwie odbiorcy lub

b)

jest obj((te ulg(! podatkow(! w pailstwie odbiorcy wyl(!cznie ze
wzgl((du na charakter tego swiadczenia, polegaj(!C(! na zwolnieniu z
podatku, obnii:eniu stawki podatkowej, zwrocie podatku lub kredycie
podatkowym innym niz kredyt podatkowy z tytulu podatk6w
pobieranych u :lr6dla;

7)

pailstwie - oznacza to r6wniez terytorium;

8)

pailstwie inwestora - oznacza to panstwo inne niz paiistwo platnika, kt6re
przyznaje

prawo

do

odliczenia

swiadczenia,

skutkuj(!cego podw6jnym odliczeniem;

kosztu

lub

straty
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9)

palistwie odbiorcy- oznacza to palistwo, w kt6rym zgodnie z prawem
innego palistwa swiadczenie lub hipotetyczne swiadczenie

skutkuj~ce

odliczeniern bez opodatkowania jest uznawane za otrzymane;
10) palistwie platnika- oznacza to palistwo, w kt6ryrn:
a)

swiadczenie rna ir6dlo lub zostaly poniesione koszty lub straty - w
przypadku podw6jnego odliczenia,

b)

hybrydowy podmiot rna

siedzib~

lub zagramczny zaklad jest

polozony - w przypadku swiadczenia dokonanego przez hybrydowy
podrniot lub zagraniczny zaklad, kt6re skutkuje podw6jnyrn
odliczeniem,
c)

przyjrnuje

si~

hipotetyczne

zgodnie z prawern tego palistwa, ze swiadczenie lub
swiadczenie zostalo dokonane -

w przypadku

odliczenia bez opodatkowania;
osob~ prawn~

11) podrniocie - oznacza to
niemaj~c~

lub

jednostk~ organizacyJn~

osobowosci prawnej;

12) podrniocie nietransparentnym - oznacza to podmiot, kt6ry podlega
opodatkowaniu podatkiern dochodowyrn na podstawie przepis6w palistwa;
13) podmiocie transparentnym - oznacza to podmiot, kt6rego dochody
(przychody) i koszty
odpowiednio jako

s~

traktowane na podstawie przepis6w palistwa

osi~gni~te

lub poniesione przez co najmniej jeden inny

podmiot lub jedn~ oso~ fizyczn~;
14) podmiotach

powi~ych-

oznacza to podrnioty

rnowa w art. 24a ust. 2 pkt 4, a takZe podmioty
kapitalowej

obowi~ej

spo~dzania

powi~e,

wchodz~ce

o kt6rych

w sklad grupy

na podstawie przepis6w o rachunkowosci do

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przy czyrn w

przypadkach, o kt6rych rnowa w art. 16o ust. 1, art. 16p ust. 1 pkt 1 lit. be i art. 16q, wielkosc udzialu w kapitale lub prawach glosu w organach
kontrolnych,

stanowi~cych

lub

~dzaj~cych

lub prawa do uczestnictwa

w zysku wynosi co najmniej 50%;
15) podw6jnym odliczeniu - oznacza to odliczenie wartosci tych samych
swiadczen, koszt6w lub strat w palistwie platnika i w palistwie inwestora;
16)

pornini~tym

zagranicznyrn zakladzie - oznacza to uzgodnienie, kt6re jest

traktowane jako

powoduj~ce

powstanie zagranicznego zakladu na
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podstawie przepis6w pailstwa, kt6rego podmiot nietransparentny jest
rezydentem podatkowym, i nie jest traktowane jako powoduj!:!ce
powstanie zagranicznego zakladu na podstawie przepis6w innego
pailstwa;
17) rezydencie podatkowym- oznacza to podmiot podlegaj!:!CY na podstawie
przepis6w pailstwa obowi'}Zkowi podatkowemu od calosci swoich
dochod6w (przychod6w) bez wzgl((du na miejsce polozenia Zl'6del
przychod6w;
18) rozbiemosci w kwalifikacji struktur hybrydowych- oznacza to sytuacj((,
w kt6rej ze wzgl((du na hybrydowy podmiot, hybrydowy instrument
finansowy lub pomini((ty zagraniczny zaklad dochodzi do odliczenia bez
opodatkowania w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 16p ust. 1 pkt 1,
albo podw6jnego odliczenia;
19) rynkowej hybrydowej transakcji - oznacza to hybrydow!:! transakcjy,
kt6rej dokonuje uczestnik rynku w ramach zwyklej dzialalnosci, a nie w
ramach uzgodnienia strukturalnego;
20) uczestniku rynku - oznacza to podmiot prowad~cy na wlasny rachunek w
celu

osi~gni((cia

zysku dzialalnosc

polegaj~c!:!

na regularnym zakupie i

sprzedazy instrument6w finansowych, gl6wnie na rzecz podmiot6w
nieb((d~cych

podmiotami powi¥afiymi;

21) uzgodnieniu strukturalnym - oznacza to uzgodnienie wykorzystuj!:!ce
rozbiemosc w kwalifikacji struktur hybrydowych, w przypadku gdy
rozbiemosc ta zostala uwzgl((dniona w warunkach uzgodnienia, lub
uzgodnienie,

kt6rego

celem

bylo

doprowadzenie

do

powstania

rozbiemosci w kwalifikacji struktur hybrydowych, chyba ze nie moma
bylo

rozs~dnie

oczekiwac, ze podatnik lub podmiot powiqzany byli

swiadomi rozbiemosci w kwalifikacji struktur hybrydowych, i podatnik
lub podmiot powi~y nie

osi~gnyli

korzysci podatkowych wynikaj!:!cych

z tych rozbiezuosci.
2. W przypadku os6b, kt6rym wsp6lnie przysluguj!:! w podmiocie udzialy
w kapitale lub prawa glosu w organach kontrolnych, stanowi!:!cych lub
zarz~dzaj!:!cych,

w celu ustalenia podmiot6w

powi~anych,

przy obliczaniu

wielkosci tych udzial6w oraz praw sumuje si(( odpowiednio udzialy w kapitale
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oraz prawa glosu w organach kontrolnych,
przysluguj~ce

stanowi~cych

i

zar~dzajCJcych

lCJcznie tym osobom. Przez osoby, o kt6rych mowa w zdaniu

pierwszym, rozumie siy podmioty i osoby fizyczne.
Art. 16o. 1. Podatnikowi, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, rue

przysluguje prawo do zaliczenia do koszt6w uzyskania przychod6w koszt6w
podlegajCJcych podw6jnemu odliczeniu, jezeli SCJ spelnione

l~cznie nast~pujCJce

warunki:
1)

podw6jne odliczenie zostalo dokonane przez podmioty

powi~ane

lub w

ramach uzgodnienia strukturalnego;
2)

Rzeczpospolita Polska jest panstwem:
a)

inwestora albo

b)

platnika -

w przypadku gdy panstwo inwestora inne niz

Rzeczpospolita Polska nie

wyl~czylo

prawa do odliczenia tych

koszt6w.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siy, jezeli podw6jnemu odliczeniu odpowiada
podw6jnie wykazany w bieZC!cym lub kolejnym okresie rozliczeniowym
doch6d (przych6d) w panstwie inwestora i panstwie platnika.
Art. 16p. 1. Podatnikowi, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, rue

przysluguje prawo do zaliczenia do koszt6w uzyskania przychod6w koszt6w
podlegajCJcych odliczeniu bez opodatkowania, jezeli SCJ spelnione

l~znie

nastypUjCJce warunki:
1)

odliczenie bez opodatkowania

wyst~pilo

w jednym z nastcrpujCJcych

przypadk6w:
a)

swiadczenie
skutkuj~ce

z tytulu hybrydowego

instrumentu finansowego

odliczeniem bez opodatkowania ze wzglydu na r6mice w

charakterze tego instrumentu lub swiadczenia nie powoduje
powstania dochodu (przychodu) w panstwie odbiorcy w

rozs~dnym

terminie, przy czym uznaje siy, ze swiadczenie powoduje powstanie
dochodu (przychodu) w ro:zsCJdnym terminie, jezeli:
doch6d (przych6d) ten powstanie w terminie nieprzekraczaj~cym
12 miesiycy,

licz~c

od koiica roku podatkowego platnika, w

kt6rym zostalo dokonane swiadczenie, lub
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moma zasadnie oczekiwac, :le doch6d (przych6d) ten powstanie
w innym tenninie niz ok.reslony w tiret pierwszym, kt6ry mialby
zastosowanie w przypadku, gdyby swiadczenie zostalo wykonane
zgodnie z warunkami rynkowymi mi~dzy podmiotami innymi niz
podmioty powiCIZane,
b)

swiadczenie dokonane na rzecz hybrydowego podmiotu skutkuje
wzgl~du

odliczeniem bez opodatkowania ze
w

podatkowym przypisaniu tego

na

wyst~puj~ce

r6Znice

swiadczenia na podstawie

przepis6w panstwa siedziby lub zarejestrowania tego hybrydowego
podmiotu i innych os6b lub podmiot6w

posiadaj~cych

udzial w tym

hybrydowym podmiocie,
c)

swiadczenie dokonane
posiadaj~cego

zagran1czny

opodatkowania ze
przyplsaruu
zagran1cznym

na rzecz podmiotu nietransparentnego

tego

wzgl~du

zaklad
na

wyst~puj~ce

mi~dzy

albo

odliczeniem

bez

r6mice w podatkowym

mi~dzy

swiadczenia

zakladem

skutkuje

tym
co

podmiotem

najmniej

a

dwoma

zagranicznymi zakladami tego podmiotu na podstawie przepis6w
panstw, w kt6rych podmiot nietransparentny posiadaj~cy zagraniczny
zaklad prowadzi dzialalnosc,
d)

swiadczenia dokonano na rzecz pomini~tego zagranicznego zakladu,

e)

swiadczenie

dokonane

odliczeniem

bez opodatkowania

przez

hybrydowy
ze

podmiot

wzgl~du

na

skutkuje
pomini~cie

swiadczenia na podstawie przepis6w panstwa odbiorcy'
f)

hipotetyczne swiadczenie

mi~dzy

jego zagranicznym zakladem lub

podmiotem nietransparentnym a
mi~dzy

zagranicznymi zakladami

skutkuje odliczeniem bez opodatkowania ze

wzgl~du

na

pomini~cie

swiadczenia na podstawie przepis6w panstwa odbiorcy;
2)

odliczenie bez opodatkowania zostalo dokonane przez podmioty
powiC!Zafle lub w ramach uzgodnienia strukturalnego;

3)

Rzeczpospolita Polska jest panstwem platnika.
2. Przepis6w art. 12 ust. 4 pkt 2, 3c, 3e--4a, 6a, 11, 12 i 21 nie stosuje

si~

do wplat, zarachowanych nalemosci ani innych swiadczen okreslonych w tych
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przepisach, uzyskanych przez podatnika, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 1 i 2,
jezeli Sll spelnione ll:!cznie nast(!pUj'lce wanmki:
1)

takie wplaty, nalemosci lub inne swiadczenia podlegaj'l odliczeniu bez
opodatkowania w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit. a lub e;

2)

odliczenie bez opodatkowania zostalo
powi~e

3)

dokonane przez podmioty

lub w ramach uzgodnienia strukturalnego;

Rzeczpospolita Polska jest panstwem odbiorcy - w przypadku gdy
panstwo platnika inne niz Rzeczpospolita Polska przyznalo prawo do
odliczenia takich wplat, nalemosci lub innych swiadczen.
3. Przez swiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-f, rozumie sict

jakikolwiek tytul dajl:!CY podstawct do zaliczenia danej wartosci do koszt6w
uzyskania przychod6w, w tym odpis amortyzacyjny.
4. Przepis6w ust. 1 pkt 1 lit. e i f nie stosuje sict, je:Zeli odliczenie
odpowiada dochodowi (przychodowi) wykazanemu w panstwie platnika.
5. Przepis6w ust. 1 i 2 nie stosuje sict do swiadczenia stanowi'lcego doch6d
(przych6d) bazowy z przeniesionego instrumentu finansowego, kt6re jest
dokonywane przez uczestnika rynku w ramach rynkowej hybrydowej
transakcji, jezeli przepisy panstwa platnika wymagaj'l od tego uczestnika
zaliczenia nale:lnosci

zwi~ych

z przeniesionym instrumentem fmansowym

do dochod6w (przychod6w).
Art. 16q. Przepisy art. 16o i art. 16p ust. 1 stosuje sict odpowiednio do
koszt6w, kt6re bezposrednio lub posrednio sluZ'l fmansowaniu wydatk6w
powoduj'lcych powstanie rozbie:lnosci w kwalifikacji struktur hybrydowych
poprzez transakcj(! lub serict transakcji zawartych mictdzy podmiotami
powi~ymi

lub w ramach uzgodnienia strukturalnego, z wyjl:!tkiem

przypadku gdy jedno z panstw uczestnicz'lcych w tej transakcji lub serii
transakcji zastosuje r6wnowa:lne dostosowanie w odniesieniu do takiej
rozbiemosci w kwalifikacji struktur hybrydowych.

7
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Art. 16r. 1. Podatnikowi, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 1, nie przysluguje
prawo do zaliczenia do koszt6w uzyskania przychod6w lub do pomniejszenia
dochod6w (przychod6w) o straty, jezeli l'l-cznie spelnione Sll nast((pujllce
warunki:
1)

koszty lub straty podlegaj'l- odliczeniu w co najmniej dw6ch panstwach, w
kt6rych ten podatnikjest traktowany jako rezydent podatkowy;

2)

koszty lub straty nie odpowiadaj'l- podw6jnie wykazanemu dochodowi
(przychodowi).
2. W przypadku gdy podatnik jest uznawany za rezydenta podatkowego

Rzeczypospolitej

Polskiej

1

co

naJmnleJ

jednego

innego

panstwa

czlonkowskiego Unii Europejskiej, przepis ust. 1 stosuje si((, jezeli podatnik nie
zostal uznany za rezydenta podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podw6jnego opodatkowania.
Art. 16s. W przypadku hybrydowej transakcji skutkuj'l-cej uzyskaniem
przez wi((cej niz jeden podmiot ulgi podatkowej dotycZCl-cej podatku
pobieranego u Zr:6dla od swiadczen z tytulu przeniesionego instrumentu
finansowego podatnik b((dCl-CY rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej
Polskiej jest uprawniony do skorzystania z ulgi podatkowej proporcjonalnie do
dochodu podlegaj'l-cego opodatkowaniu zwi~ego z takim swiadczeniem.
Art. 16t. 1. W przypadku gdy rozbie.inosc w kwalifikacji struktur
hybrydowych dotyczy niepodlegaj'l-cego opodatkowaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej dochodu (przychodu) pomini((tego zagranicznego zakladu podatnika
b((dllcego rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej, do dochod6w
(przychod6w) tego podatnika zalicza si(( dochody (przychody}, kt6re bylyby
przypisane do zagranicznego zakladu, gdyby taka rozbie.inosc w kwalifikacji
struktur hybrydowych nie wys~pila.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si((, jezeli obowi'l-zek zwolnienia dochodu
(przychodu) z opodatkowania w Rzeczypospolitej

Polskiej wynika z

ratyfikowanej umowy o unikaniu podw6jnego opodatkowania zawartej z innym
panstwem niz panstwo czlonkowskie Unii Europejskiej.";
2)

w art. 24a w ust. 2 w pkt 4:
a)

w lit. a po wyrazie ,posiada" dodaje si(( wyrazy , , bezposrednio lub
posrednio,",

Liczba stron : 34

Data : 2020-05-08

Nazwa pliku : 9-2S.NK

9

IX kadencjaldruk 208

b)

w lit. b po wyrazach

,posiadaj~c~

w podatniku" dodaje siC( wyrazy , ,

bezposrednio lub posrednio,",
c)

w lit. c po wyrazie ,posiada" dodaje siC( wyrazy , , bezposrednio lub
posrednio,".

Art. 2. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz.

U. z 2020 r. poz. 106) wprowadza siC( nastC(puj~ce zmiany:
1)

wart. 2 uchyla siC( pkt 27c i 27d;

2)

uchyla siC( art. 12a;

3)

w dziale II po rozdziale 3 dodaje siC( rozdzialy 3a i 3b w brzmieniu:
,Rozdzial 3a
Przemieszczenie towar6w w procedurze magazynu typu call-off stock na
terytoriurn kraju
Art. 13a. 1. Przemieszczenia towar6w w procedurze rnagazynu typu call-

off stock nie uznaje siC( za

wewn~trzwsp6lnotowe

nabycie towar6w, o kt6ryrn

rnowa w art. 11 ust. 1.
2. Procedura rnagazynu typu call-off stock rna rniejsce, jezeli
spelnione
1)

s~ nastC(puj~ce

towary

s~

l~cznie

warunki:

wysylane lub transportowane przez podatnika podatku od

wartosci dodanej lub przez osobC(

trzeci~ dzialaj~c~

na jego rzecz z

terytorium panstwa czlonkowskiego innego niz terytorium kraju na
terytorium kraju w celu ich dostawy na p6:Zniejszym etapie i po ich
wprowadzeniu do rnagazynu w procedurze rnagazynu typu call-off stock
innemu podatnikowi, uprawnionernu do nabycia prawa do
tymi

towarami

jak

wlaSciciel,

zgodnie

z

rozporz~dzania

zawartyrn

wczesniej

porozumieniem rniC(dzy tymi podatnikami;
2)

podatnik podatku od wartosci dodanej

wysylaj~cy

lub

transportuj~cy

towary nie rna siedziby dzialalnosci gospodarczej ani stalego miejsca
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na terytorium kraju;
3)

podatnik, kt6remu

maj~

zostac dostarczone towary, jest zarejestrowany

jako podatnik VAT UE, a jego nazwa lub imiC( i nazwisko oraz numer
identyfikacji podatkowej poprzedzony kodern PL

s~

znane podatnikowi
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wysylaj~cemu

podatku od wartosci dodanej

lub

transportuj~cemu

towary

w momencie rozpoczcrcia wysylki lub transportu;
4)

wysylaj~cy

podatnik podatku od wartosci dodanej

transportuj~cy

lub

towary rejestruje przemieszczenie towar6w w ewidencji, o kt6rej mowa w
rozporz~dzenia

art. 54a ust. 1
odpowiadaj~cej

282/2011, oraz podaje w informacji

informacji podsumowuj~cej, o kt6rej mowa wart. 100 ust.

1 pkt 5, numer identyfikacji podatkowej, o kt6rym mowa w pkt 3.
s~

Art. 13b. Jezeli warunki okreslone w art. 13a ust. 2
wewn~trzwsp6lnotowe

spelnione,

nabycie towar6w, o kt6rym mowa wart. 9 ust. 1, uznaje

sicr za dokonane przez podatnika, o kt6rym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 3, na
terytorium kraju w momencie przeniesienia na niego prawa do
towarami jak wlasciciel, o ile przeniesienie to

nast~pi

rozporz~dzania

w terminie 12 miesicrcy

od dnia wprowadzenia towar6w do magazynu w procedurze magazynu typu
call-off stock.
Art. 13c. Jezeli w terminie, o kt6rym mowa wart. 13b, podatnik, o kt6rym
mowa wart. 13a ust. 2 pkt 3, zostaje zas~piony przez innego podatnika, uznaje
sicr, ze w okresie

zast~pienia

nie mialo miejsca

wewn~trzwsp6lnotowe

nabycie

towar6w, o kt6rym mowa wart. 11 ust. 1, pod warunkiem ze:
1)

podatnik zast<rpuj'!CY jest uprawniony do nabycia prawa do rozporz~dzania
towarami jak wla8ciciel zgodnie z porozumieniem zawartym micrdzy nim
a

podatnikiem

transportuj~cym

2)

podatku

od

wartosci

dodanej

wysylaj'!cym

lub

towary;

podatnik podatku od wartosci dodanej

wysylaj~cy

lub transportuj'!CY

towary nie rna siedziby dzialalnosci gospodarczej ani stalego miej sea
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na terytorium kraju;
3)

podatnik

zastcrpuj~cy

jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego

nazwa lub imicr i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej
poprzedzony kodem PL S'! znane podatnikowi podatku od wartosci
dodanej wysylaj'!cemu lub

transportuj~cemu

towary w momencie

zast'!pienia;
4)

podatnik podatku od wartosci dodanej

wysylaj~cy

lub transportuj'!CY

towary podaje w informacji odpowiadaj'!cej informacji

podsumowuj~cej,
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o kt6rej mowa wart. 100 ust. 1 pkt 5, numer identyfikacji podatkowej, o
kt6rym mowa w pkt 3;
5)

zas~pienie

dodanej

zostalo zarejestrowane przez podatnika podatku od wartosci

wysylaj~cego

lub

transportuj~cego

towary w ewidencji, o kt6rej

mowa w art. 54a ust. 1 rozpor~dzenia 282/2011.
Art. 13d. 1. Jezeli w terminie, o kt6rym mowa w art. 13b, przestaje bye
spelniony kt6rykolwiek z warunk6w, o kt6rych mowa w art. 13a ust. 2 lub art.
13c, uznaje siy, ze

wewn~trzwsp61notowe

nabycie towar6w, o kt6rym mowa w

art. 11 ust. 1, nas~pilo z chwil~, gdy warunek ten przestal bye spelniony.
2. Jezeli przeniesienie prawa do
nast~ilo

na osob<r

podatnik go

inn~ niz podatnik,

zast<rpuj~cy,

rozpor~dzania

towarami jak wla8ciciel

o kt6rym mowa wart. 13a ust. 2 pkt 3, lub

uznaje siy, ze warunki, o kt6rych mowa wart. 13a ust.

2lub art. 13c, przestaj~ bye spelnione bezposrednio przed tak~ czynnosci~.
3. Jezeli towary

s~

wysylane lub transportowane na terytorium panstwa

czlonkowskiego inne niz terytorium panstwa czlonkowskiego, z kt6rego zostaly
pierwotnie przemieszczone, lub na terytorium panstwa trzeciego, uznaje si<r, ze
warunki okreslone w art. 13a ust. 2 lub art. 13c

przestaj~

bye spelnione

bezposrednio przed rozpoczyciem tej wysylki lub transportu.
4.

W

przypadku

zniszczenia,

utraty

lub

kradziei:y

towar6w

wprowadzonych do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock
uznaje siy, ze warunki okreslone w art. 13a ust. 2 lub art. 13c

przestaj~

bye

spelnione w dniu, w kt6rym towary zostaly zniszczone, utracone lub
skradzione, a jezeli okreslenie takiego dnia nie jest mozliwe - w dniu, w
kt6rym stwierdzono ich zniszczenie lub brak.
Art. 13e. 1. Jezeli w terminie, o kt6rym mowa wart. 13b, nie
przemesteme prawa do

rozporz~dzania

nas~pilo

towarami jak wla8ciciel na rzecz

podatnika, o kt6rym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 3, lub podatnika go
zastypuj~cego

uznaje siy, ze

ani nie zaszla :ladna z okolicznosci okreslonych w art. 13d,
wewn~trzwsp6lnotowe

nabycie towar6w, o kt6rym mowa wart.

11 ust. 1, rna miejsce w dniu nastypuj~cym po uplywie tego terminu.
2. Jezeli w terminie, o kt6rym mowa w art. 13b, nie

nas~pilo

przeniesienie prawa do rozpor~dzania towarami jak wlasciciel i towary zostaly
powrotnie przemieszczone na terytorium panstwa czlonkowskiego, z kt6rego
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zostaly pierwotnie wyslane lub przetransportowane, a podatnik podatku od
wartosci dodanej wysylajCl-CY lub transportujCl-CY towary zarejestrowal ich
powrotne przemieszczenie w ewidencji, o kt6rej mowa w art. 54a ust. 1
rozpofZCl-dzenia

282/2011,

uznaJe

si~,

ze

me

mialo

miejsca

wewn'l-trzwsp6lnotowe nabycie towar6w, o kt6rym mowa w art. 11 ust. 1.
Art. 13f. 1. Podatnik lub podatnik podatku od wartosci dodanej
prowadzCl-CY magazyn, do kt6rego wprowadzane SCl- towary w procedurze
magazynu typu call-off stock, w terminie 14 dni od dnia pierwszego
wprowadzenia towar6w do magazynu w tej procedurze, sklada, zgodnie z
wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizuj'l-cych zadania
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294), za pomoc'lsrodk6w komunikacji elektronicznej, zawiadomienie o prowadzeniu magazynu
wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock.
2. Zawiadomienie, o kt6rym mowa w ust. 1, zawiera nast~puj'l-ce dane:
1)

miejsce i eel skladania zawiadomienia;

2)

dane podatnika lub podatnika podatku od wartosci dodanej :
a)

nazw~

b)

adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,

c)

numer identyfikacji podatkowej- w przypadku podatnika,

d)

numer identy:fikacyjny, pod kt6rym podatnik podatku od wartosci

lub

imi~

i nazwisko,

dodanej jest zidenty:fikowany na potrzeby tego podatku w panstwie,
w kt6rym posiada

siedzib~

dzialalnosci gospodarczej lub stale

miejsce prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, a w przypadku
podatnika podatku od wartosci dodanej

b~d'l-cego

osob'l- :fizyczn'l--

takZe dat~ urodzenia,
e)

kod stosowany na potrzeby podatku od wartosci dodanej wlasciwy
dla panstwa czlonkowskiego wydania numeru, o kt6rym mowa w lit.

d;
3)

adres magazynu;

4)

dat~

5)

dane kontaktowe podatnika, podatnika podatku od wartosci dodanej lub

pierwszego wprowadzenia towar6w do magazynu;

pelnomocnika:
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a)

imiy i nazwisko,

b)

numer telefonu.

3. Zawiadomienie, o kt6rym mowa w ust. 1, more zawierac adres poczty
elektronicznej

podatnika lub podatnika podatku od wartosci dodanej

prowad.zlt.cych magazyn lub ich pelnomocnika.
4. Jezeli zawiadomienie, o kt6rym mowa w ust. 1, nie spelnia wymog6w
okreslonych w ust. 1 i 2, naczelnik urzydu skarbowego w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia wzywa do jego uzupelnienia.
5. Podatnik lub podatnik podatku od wartosci dodanej prowad.zlt.cy
magazyn

sldada,

za

pomoc'l,

srodk6w

komunikacji

elektronicznej,

zawiadomienie naczelnikowi urzydu skarbowego o zmianie danych zawartych
w zawiadomieniu, o kt6rym mowa w ust. 1, w tenninie 14 dni od dnia
zaistnienia zmian, zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego, o kt6rym
mowa w ust. 1.
6. Zawiadomienie, o kt6rym mowa w ust. 1 i 5:
1)

podatnik- sklada do naczelnika urzydu skarbowego;

2)

podatnik podatku od wartosci dodanej - sldada do naczelnika drugiego
urzydu skarbowego.
Art. 13g. Minister wl8Sciwy do spraw finans6w publicznych udostypni na

elektronicznej platformie uslug administracji publicznej wz6r dokumentu
elektronicznego, o kt6rym mowa wart. 13fust. 1 i 5.
Rozdzial3b
Przemieszczenie towar6w w procedurze magazynu typu call-off stock na
terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju
Art. 13h. 1. Przemieszczenia towar6w w procedurze magazynu typu calloff stock nie uznaje siy za wewn'l,trzwsp6lnotow'l, dostawy towar6w, o kt6rej
mowa w art. 13 ust. 3.
2. Procedura magazynu typu call-off stock rna miejsce, jezeli l'l,cznie
spelnione S'l, nastypUj'l,ce warunki:
1)

towary S'l, wysylane lub transportowane przez podatnika zarejestrowanego
jako podatnik VAT UE lub przez osoby trzeci'l, dzialaj'l,C'l, najego rzecz, z
terytorium kraju na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz
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terytorium kraju, w celu ich dostawy na p6miejszym etapie i po ich
wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock
podatnikowi podatku od wartosci dodanej uprawnionemu do nabycia
prawa do rozporzq.dzania tymi towarami jak wla8ciciel zgodnie z
zawartym wczesniej porozumieniem mi~dzy tymi podatnikami;
2)

podatnik wysylajct.CY lub transportujct.cy towary nie rna siedziby
dzialalnosci gospodarczej ani stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej

na terytorium panstwa czlonkowskiego, do kt6rego

przemieszcza towary z terytorium kraju;
3)

podatnik podatku od wartosci dodanej, na rzecz kt6rego towary sct.
wysylane lub transportowane, jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji
wewnct.trzwsp6lnotowych na terytorium panstwa czlonkowskiego innym
niz terytorium kraju, a jego nazwa lub

imi~

i nazwisko oraz numer

identyfikacyjny dla transakcji wewnct.trzwsp6lnotowych nadany mu przez
to panstwo czlonkowskie sct. znane podatnikowi, o kt6rym mowa w pkt 2,
w momencie rozpoczycia wysylki lub transportu;
4)

podatnik, o kt6rym mowa w pkt 2, rejestruje przemieszczenie towar6w w
ewidencji, o kt6rej mowa w art. 109 ust. lie, oraz podaje w informacji
podsumowujct.cej, o kt6rej mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5, numer
identyfikacyjny, o kt6rym mowa w pkt 3.
Art. 13i. Jezeli warunki okreslone w art. 13h ust. 2 sct. spelnione,

wewnct.trzwsp6lnotowct. dostaw~ towar6w, o kt6rej mowa wart. 13 ust. 1, uznaje
si~

za dokonanct. przez podatnika, o kt6rym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2, na

terytorium kraju w momencie przeniesienia prawa do rozporzq.dzania towarami
jak wla8ciciel na podatnika podatku od wartosci dodanej, kt6remu te towary
majct. bye dostarczone, o ile przeniesienie to nastct.pi w terminie 12 miesi~cy od
dnia wprowadzenia towar6w do magazynu w procedurze magazynu typu calloff stock
Art. 13j. Jezeli w terminie, o kt6rym mowa wart. 13i, podatnik podatku
od wartosci dodanej zostaje zastct.piony przez innego podatnika podatku od
wartosci dodanej, uznaje

si~,

ze w okresie zastct.pienia nie miala miejsca

wewnct.trzwsp6lnotowa dostawa towar6w, o kt6rej mowa wart. 13 ust. 3, pod
warunkiem ze:

14
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1)

podatnik zastcrpuj'!CY podatnika podatku od wartosci dodanej jest
uprawniony do nabycia prawa do rozporZ<ldzania towarami jak wlasciciel
zgodnie z porozurnieniem zawartym micrdzy nim a podatnikiem, o kt6rym
mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2;

2)

podatnik, o kt6rym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2, nie rna siedziby
dzialalnosci gospodarczej ani stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej

na terytorium pailstwa czlonkowskiego, do kt6rego

przemieszcza towary z terytorium kraju;
3)

podatnik zastcrpuj'!CY podatnika podatku od wartosci dodanej jest
zidentyfikowany na potrzeby transakcji

wewnC~-trzwsp6lnotowych

na

terytorium pailstwa czlonkowskiego innym niZ terytorium kraju, a jego
nazwa lub imict i nazwisko oraz numer identyfikacyjny dla transakcji
wewn~trzwsp6lnotowych

nadany mu przez to pailstwo czlonkowskie S'!

znane podatnikowi, o kt6rym mowa wart. 13h ust. 2 pkt 2, w momencie
zast'!pienia;
4)

podatnik, o kt6rym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2, podaje w infonnacji
podsumowuj~cej,

o kt6rej mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5, numer

identyfikacyjny, o kt6rym mowa w pkt 3;
5)

zastC~-pienie

zostalo zarejestrowane przez podatnika, o kt6rym mowa wart.

13h ust. 2 pkt 2, w ewidencji, o kt6rej mowa wart. 109 ust. 11c.
Art. 13k. 1. Jezeli w terminie, o kt6rym mowa wart. 13i, przestaje bye
spelniony kt6rykolwiek z warunk6w, o kt6rych mowa wart. 13h ust. 2 lub art.
13j, uznaje sicr, Ze przemieszczenie towar6w, o kt6rym mowa w art. 13 ust. 3,
nastC~-pilo

z chwil'!, gdy warunek ten przestal bye spelniony.

2. Jezeli przeniesienie prawa do rozpofZ<!dzania towarami jak wlasciciel
nast~pilo

na osobcr

inn~

niz podatnik podatku od wartosci dodanej, kt6remu te

to wary mialy bye dostarczone, lub podatnik go zastcrpuj'!CY, uznaje sicr, ze
warunki, o kt6rych mowa wart. 13h ust. 2 lub art. 13j, przestaj'! bye spelnione
bezposrednio przed tak~ czynnosci'!.
3. Jezeli towary SCI- wysylane lub transportowane na terytorium pailstwa
czlonkowskiego inne niz terytorium kraju lub na terytorium pailstwa trzeciego,
uznaje siy, ze warunki okreslone w art. 13h ust. 2 lub art. 13j przestaj'! bye
spelnione bezposrednio przed rozpoczcrciem tej wysylki lub transportu.
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4.

W

przypadku

.

.

zmszczema,

utraty

lub

kradziezy

towar6w

przemieszczonych do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock
uznaje sicr, ze warunki okreslone w art. 13h ust. 2 lub art. 13j przestaj'! bye
spelnione w dniu, w kt6rym towary zostaly utracone, skradzione lub
zniszczone, a jezeli okreslenie takiego dnia nie jest moZliwe - w dniu, w
kt6rym stwierdzono ich zniszczenie lub brak.
Art. 131. 1. Jezeli w terminie, o kt6rym mowa w art. 13i, nie nast'!pilo
przeniesienie prawa do rozporz'!dzania towarami jak wlasciciel na rzecz
podatnika podatku od wartosci dodanej lub podatnika go zastcrpuj'!cego ani nie
zaszla zadna z okolicznosci okreslonych w art. 13k, uznaje sicr, ze
wewn'!trzwsp6lnotowa dostawa towar6w, o kt6rej mowa wart. 13 ust. 3, rna
miejsce w dniu nastcrpuj'!cym po uplywie tego terminu.
2. Jezeli w terminie, o kt6rym mowa wart. 13i, nie nast'!pilo przeniesienie
prawa do rozporz'!dzania towarami jak wla8ciciel i towary zostaly powrotnie
przemieszczone na terytorium kraju, a podatnik, o kt6rym mowa wart. 13h ust.
2 pkt 2, zarejestrowal ich powrotne przemieszczenie w ewidencji, o kt6rej
mowa

w

art.

109

ust.

llc,

uznaje

Sly,

ze

nie

miala

mleJsca

wewn'!trzwsp6lnotowa dostawa towar6w, o kt6rej mowa wart. 13 ust. 3.";
4)

wart. 20:
a)

w ust. 1 skresla sicr wyrazy ,oraz art. 20a",

b)

w ust. 5 w zdaniu pierwszym skresla sicr wyrazy ,oraz art. 20b";

5)

uchyla sicr art. 20a i art. 20b;

6)

w art. 21 w ust. 6 w pkt 2 w lit. b skresla sicr wyrazy ,i art. 20a";

7)

wart. 22:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,2. W przypadku gdy te same towary S'! przedmiotem kolejnych
dostaw oraz S'! wysylane lub transportowane bezposrednio od pierwszego
dostawcy do ostatniego w kolejnosci nabywcy, wysylkcr lub transport
przyporz'!dkowuje sicr wyl'!cznie jednej dostawie.",

b)

po ust. 2 dodaje sicr ust. 2a-2d w brzmieniu:
,2a. W przypadku towar6w, o kt6rych mowa w ust. 2, kt6re S'!
wysylane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium paii.stwa
trzeciego przez nabywccr, kt6ry dokonuje r6wniez ich dostawy, przyjmuje
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si~,

ze wysylka lub transport S(! przypor24dkowane dostawie dokonanej do

tego nabywcy, chyba ze z warunk6w dostawy wynika, ze

wysylk~

lub

transport towar6w nalezy przyporz'!rlkowac jego dostawie.
2b. W przypadku towar6w, o kt6rych mowa w ust. 2, kt6re S(!
wysylane

lub

transportowane

z

terytorium

jednego

panstwa

czlonkowskiego na terytorium innego panstwa czlonkowskiego, wysylka
lub transport tych towar6w S'! przypor24dkowane wyl(!cznie dostawie
dokonanej do podmiotu posrednicz(!cego.
2c. W przypadku gdy podmiot posrednic24cy przekazal swoJemu
dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewn(!trzwsp6lnotowych
nadany mu przez panstwo czlonkowskie, z kt6rego towary S(! wysylane lub
transportowane, wysylk:y lub transport przypisuje sil( wyl!:lcznie dostawie
dokonanej przez ten podmiot.
2d. Przez podmiot posrednicz(!cy, o kt6rym mowa w ust. 2b i 2c,
rozumie siy innego niz pierwszy w kolejnosci dostawcl( towar6w, kt6ry
wysyla lub transportuje towar samodzielnie albo za posrednictwem osoby
trzeciej dzialaj(!cej najego rzecz.",
c)

w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ,W przypadku, o kt6rym
mowa w ust. 2," zast~puje siy wyrazami ,W przypadkach, o kt6rych mowa
w ust. 2-2c,";

8)

9)

w art. 29a:
a)

w ust. 1 wyrazy ,ust. 2-5" zastypuje siy wyrazami ,ust. 2, 3 i 5",

b)

w ust. 3 skresla si~ wyrazy,, z zastrzezeniem ust. 4",

c)

uchyla sil( ust. 4;

wart. 30a w ust. 1 skresla siy wyrazy, , w tym dokonywanego na podstawie
art. 12 ust. 4--6,";

10) wart. 42:
a)

w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach ,dla podatku od wartosci dodanej" dodaje siy
wyrazy,, kt6ry nabywca podal podatnikowi",

b)

po ust. 1 dodaje siy ust. 1a w brzmieniu:
,1a. Stawka podatku, o kt6rej mowaw ust. 1, nie rna zastosowania,
jezeli:
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1)

podatnik nie dopelnil obowi¥k.u, o kt6rym mowa w art. 100 ust. 1
pkt 1 lub ust. 3 pkt 1, lub

2)

zlozona infonnacja podsumowuj(!ca rue zaw1era prawidlowych
danych dotycZ'!cych wewn(!trzwsp6lnotowych dostaw towar6w
zgodnie z wymogami, o kt6rych mowa w art. 100 ust. 8

- chyba ze podatnik nale:lycie na pismie wyja8nil uchybienie naczelnikowi
ur~du

skarbowego.";

11) w art. 97 w ust. 10 w pkt 4 na koncu dodaje

si~

przecinek i dodaje

si~

pkt 5 w

brzmieniu:
,5) przemieszczaniu towar6w, w celu ich nabycia, z terytorium panstwa
czlonkowskiego innego niz terytorium kraju na terytorium kraju w
procedurze magazynu typu call-off stock, o kt6rej mowa w dzia1e II
rozdziale 3a";
12) wart. 100:
a)

w ust. 1 w pkt 4 na koncu dodaje

si~

przecinek i dodaje

si~

pkt 5 w

brzmieniu:
,5) przemieszczeniach towar6w w procedurze magazynu typu call-off
stock, o kt6rej mowa w dziale II rozdziale 3b, oraz o zmianach w
zakresie tej procedury zawartych w infonnacjach",
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,3. Infonnacje podsumowuj(!ce sklada

si~

pomOC(! srodk6w komunikacji elektronicznej,

za okresy

miesi~czne,

za

tenninie do 25. dnia

W

miesi(!ca nast~puj(!cego po miesi(!CU, w kt6rym:
1)

powstal obowi'!Zek podatkowy z tytulu dokonania transakcji, o
kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1-4;

2)

dokonano przemieszczenia towar6w lub zmiany w zakresie
procedury, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 5.",

c)

w ust. 8:
w pkt 1 po wyrazach ,kt6ry zastosowal dla transakcji" dodaje

s1~

wyrazy ,i przemieszczen",
W

pkt 4

brzmieniu:

kropk~ zast~puje Sl~

srednikiem

1

dodaje

Sl~

pkt 5

W
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,5) wlru§ciwy

1

waZn.y numer identyfikacyjny dla transakcji

wewn~trzwsp6lnotowych

podatnika podatku od wartosci dodanej

nadany mu przez paitstwo czlonkowskie, na terytorium kt6rego
towary zostaly przemieszczone w procedurze magazynu typu
call-off stock- w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 5.";
13) w art. 109 po ust. 11 a dodaje sict ust. 11 b-11 e w brzmieniu:
,11b. Podatnicy, na rzecz kt6rych

s~

przemieszczane towary z terytorium

paitstwa czlonkowskiego innego niz terytorium kraju na terytorium kraju w
procedurze magazynu typu call-off stock, o kt6rej mowa w dziale II rozdziale
3a,

s~

obowi¥ani prowadzic ewidencjC( tych towar6w zgodnie z wymogami, o

kt6rych mowa w art. 54a ust. 2 rozporz~dzenia 282/2011.
llc. Podatnicy, kt6rzy

przemieszczaj~

towary z terytorium kraju na

terytorium paitstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju w procedurze
magazynu typu call-off stock, o kt6rej mowa w dziale II rozdziale 3b,

s~

obowiqzani prowadzic ewidencjC( tych towar6w zgodnie z wymogami, o
kt6rych mowa w art. 54a ust. 1 rozpor~dzenia 282/2011.
11 d. Podatnicy

niebctd~cy

podatnikami, o kt6rych mowa w ust. 11 b, oraz

podatnicy podatku od wartosci dodanej, prowadzi:!CY magazyn, do kt6rego
s~

wprowadzane

towary w procedurze magazynu typu call-off stock, o kt6rej

mowa w dziale II rozdziale 3a,

s~

obowi¥ani prowadzic ewidencjC( towar6w,

dostC(pn'l- dla organ6w podatkowych w miejscu prowadzenia magazynu.
11e. Ewidencja, o kt6rej mowa w ust. 11d, zawiera nastC(puj~ce dane:
1)

.numer

identyfikacyjny

podatnika

podatku

od

wartosci

dodanej

przemieszczajl:!cego towary w procedurze magazynu typu call-off stock, o
kt6rej mowa w dziale II rozdziale 3a, jezeli

prowad~cym

magazyn jest

podatnik;
2)

numer identyfikacyjny, o kt6rym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 3, a w
przypadku podatnika zastC(pUj'!cego - numer identyfikacyjny, o kt6rym
mowa w art. 13c pkt 3;

3)

opis i ilosc towar6w wprowadzonych do magazynu oraz datC( ich
wprowadzenia;

4)

opis i ilosc towar6w wyprowadzonych z magazynu oraz datC( ich
wyprowadzenia;
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5)

opis i ilosc towar6w zniszczonych, utraconych lub skradzionych oraz daty
zniszczenia, utraty lub kradzie.Zy towar6w, kt6re uprzednio zostaly
wprowadzone do magazynu, a jei:eli okreslenie takiej daty nie jest
moi:liwe- daty stwierdzenia ich zniszczenia lub braku.";

14) wart. 127:
a)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,6. Sprzedawcy, o kt6rych mowa w ust. 5,

mog~

dokonywac zwrotu,

o kt6rym mowa wart. 126 ust. 1, wyhJ,cznie w odniesieniu do towar6w
nabytych przez podr6i:nego u tego sprzedawcy. ",
b)

uchyla siy ust. 7.

Art. 3. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych

z innymi patl.stwami (Dz. U. z 2019 r. poz. 648, 694, 730 i 2200) wprowadza siy
nast~puj~ce

1)

zmiany:

wart. 5 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,2)

automatyczn~

wymtan~

informacji

podatkowych,

przeprowadzania kontroli wykonywania obowi¢6w
automatyczn~ wymian~

2)

w

tym

do

zwi~zanych

z

informacji podatkowych,";

po dziale V dodaje siy dzial VA w brzmieniu:
,DZIAL VA
Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych
transgranicznych
Art. 88a. Ilekroc w niniejszym dziale jest mowa o:

1)

korzystaj~cym

- rozumie siy przez to

korzystaj~cego

w rozumieniu art.

86a § 1 pkt 3 ustawy- Ordynacja podatkowa;
2)

NSP - rozumie

si~

przez to NSP, o kt6rym mowa w art. 86a § 1 pkt 5

ustawy- Ordynacja podatkowa;
3)

NZSPT- rozumie siy przez to NZSPT, o kt6rym mowa wart. 86a § 1 pkt
Sa ustawy- Ordynacja podatkowa;

4)

og61nej cesze rozpoznawczej - rozumie
rozpoznawcz~,

s1~

przez to

og6ln~ cech~

o kt6rej mowa w art. 86a § 1 pkt 6 lit. a-h ustawy -

Ordynacja podatkowa;
5)

podmiocie

powi~anym

- rozumie

si~

przez to podmiot

powi~y,

o

kt6rym mowa wart. 86a § 1 pkt 7 ustawy- Ordynacja podatkowa, przy
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uwzgl~dnia si~

czym przy ustalaniu podmiotu powilJZ81lego

przepis art.

86a § 7 tej ustawy;
6)

promotorze - rozumie

si~

przez to promotora w rozumieniu art. 86a § 1

pkt 8 ustawy- Ordynacja podatkowa;
7)

schemacie podatk:owym transgranicznym- rozumie

si~

przez to schemat

podatkowy transgraniczny w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy Ordynacja podatk:owa;
8)

szczeg6lnej cesze rozpoznawczej - rozumie

si~

przez to

szczeg6In~:~- cech~

rozpomawcZI:!- w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 13 ustawy - Ordynacja
podatkowa;
9)

wdra.Zaniu - rozumie

si~

przez to wdrazanie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt

17 ustawy- Ordynacja podatkowa;
10)

wspomagaj~:~-cym

- rozumie

si~

przez to

wspomagaj~:~-cego

w rozumieniu

art. 86a § 1 pkt 18 ustawy- Ordynacja podatk:owa.
Art.

88b.

1.

Szef Krajowej

Administracji Skarbowej przekazuje

wlasciwym organom panstw czlonkowskich, w drodze automatycmej
wymiany, informacje o schematach podatkowych transgranicmych.
2. Informacje o schematach podatkowych transgranicmych zawieraj~:~- NSP
i NZSPT oraz

nast~puj~:~-ce

dane przekazane Szefowi Krajowej Administracji

Skarbowej przez promotor6w, korzystaj~:~-cych i wspomagaj~:~-cych:
1)

dane

identyfikuj~:~-ce

promotora,

osoby i jednostki organizacyjnej
korzystaj~:~-cym,

w tym

wspomagaj~:~-cego, korzystaj~:~-cego

b~dl:!-Cych

nazw~ (firm~)

miejsce urodzenia, adres siedziby lub

albo

podmiotami
imi~

zar~u

oraz

powi~ymi

z

dat~

i

i nazwisko oraz

albo miejsca zamieszkania,

panstwo lub panstwa rezydencji oraz identyfikator podatkowy lub inny
numer identyfikacyjny, jezeli identyfikator podatkowy nie zostal nadany;
2)

informacje o og6lnej cesze rozpoznawczej i o szczeg6lnej cesze
rozpoznawczej;

3)

streszczenie opisu schematu podatkowego transgranicznego,
schematu podatkowego transgranicmego, jezeli

j~:~-

nazw~

nadano, oraz opis

dzialalnosci gospodarczej, do kt6rej rna zastosowanie schemat podatk:owy
transgraniczny;
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4)

wskazanie dnia, w kt6rym zostala dokonana lub zostanie dokonana
p1erwsza

czynnosc

slu24ca

wdrozeniu

schematu

podatkowego

transgranicznego;
5)

wskazanie przepis6w prawa podatkowego znajduj(!cych zastosowanie w
schemacie podatkowym transgranicznym;

6)

wartosc, o kt6rej mowa w art. 86f § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja
podatkowa;

7)

wskazanie panstwa czlonkowskiego, w kt6rym korzystaj(!cy rna miejsce
zamieszkania albo siedziby lub zarZCld, oraz pozostalych panstw
czlonkowskich,

kt6rych

moze

dotyczyc

schemat

podatkowy

transgraniczny;
8)

dane identyfikuj(!ce inne osoby lub podmioty, na kt6re moze miec wplyw
schemat podatkowy transgraniczny, w tym nazwcr (firmy) albo imicr i
nazwisko oraz dater i miejsce urodzenia, adres siedziby lub zarZCldu albo
miejsca zamieszkania, panstwo lub panstwa rezydencji oraz identyfikator
podatkowy

lub

inny

numer

identyfikacyjny,

jezeli

identyfikator

podatkowy nie zostal nadany.
3. W streszczeniu opisu schematu podatkowego, o kt6rym mowa w ust. 2
pkt 3, nie zawiera sicr danych, kt6rych ujawnienie byloby sprzeczne z
porZ'ldkiem publicznym.
4. Informacje, o kt6rych mowa w ust. 1, przekazuje sicr w terminie
miesi(!ca, licZ'lc od koilca kwartalu, w kt6rym Szef Krajowej Administracji
Skarbowej otrzymal te informacje.
5. Do automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych
transgranicznych przepis art. 8 stosuje siy odpowiednio.
Art. 88c. Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych
transgranicznych odbywa sicr za pomoc'l standardowego formularza, o kt6rym
mowa w art. 20 ust. 5 lit. b dyrektywy 2011/16/UE, zgodnie z maj(!cymi
zastosowanie ustaleniami praktycznymi przyjcrtymi na podstawie art. 21 tej
dyrektywy.
Art. 88d. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje Komisji
Europejskiej roczn(! ocencr skutecznosci automatycznej wymiany informacji o
schematach podatkowych transgranicznych oraz jej praktyczne wyniki.
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2. Roczna ocena skutecznosci automatycznej wymiany infonnacji o
schematach podatkowych transgranicznych jest przekazywana w fonnie i na
zasadach

okreslonych

przez

Europejsk~

Komisjcr

w

drodze

akt6w

wykonawczych, przyjcrtych zgodnie z procedur~ o kt6rej mowa w art. 26 ust. 2
dyrektywy 2011116/UE.".
Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b
fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z p6:ln. zm. 4>) wart. 30fw ust. 2 w pkt 4:
1) w lit. a po wyrazie ,posiada" dodaje si<r wyrazy , , bezposrednio lub
posrednio,";
2) w lit. c po wyrazie ,posiada" dodaje SI<r wyrazy , , bezposrednio lub
posrednio,".

Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2019 r. poz. 900, z p6Zn.. zm. 5>) wprowadza sicr nastcrpuj~ce zmiany:

1)

w art. 86a:

a)

w § 1:
po pkt S dodaje sicr pkt Saw brzmieniu:
,Sa) NZSPT - rozumie sicr przez to numer zgloszenia schematu
podatkowego transgranicznego nadawany przez Szefa Krajowej
Administracji

Skarbowej

w

celu automatycznej

wymiany

informacji o schematach podatkowych transgranicznych;",
w pkt 13 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

,

odbiorca platnosci posiada miejsce zamieszkania, siedzibcr lub
zarz~d

na terytorium lub w kraju

konkurencjcr

podatkow~

stosuj~cym

szkodliw~

wskazanych w aktach wykonawczych

wydanych na podstawie przepis6w o podatku dochodowym od
os6b fizycznych oraz przepis6w o podatku dochodowym od os6b
prawnych oraz w unijnym wykazie jurysdykcji niechcrtnych

4

>

5>

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2019 r. 1358, 1394,
1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978,2020,2166,2200 i 2473 oraz
z 2020 r. poz. 179, 183, 284, 288, 568 i 695.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924,
1018,1495,1520,1553,1556,1649,1655,1667,1751,1818, 1978,2020i2200.
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wsp61pracy do cel6w podatkowych przyjmowanym przez

Rad~

Unii Europejskiej,",
b)

dodaje

si~

§ 10 w brzmieniu:

,§ 10. Minister wla.Sciwy do spraw finans6w publicznych oglasza, w
drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzydowym Rzeczypospolitej
Polskiej ,Monitor Polski":
1)

list~

kraj6w i terytori6w wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji

niech~tnych

przez

Rad~

wsp6lpracy do cel6w podatkowych przyjmowanym
Unii Europejskiej, kt6re nie zostaly

uj~te

w wykazie

kraj6w i terytori6w stosujqcych szkodliwq konkurencjy podatkowq
wydawanym na podstawie przepis6w o podatku dochodowym od
os6b fizycznych oraz przepis6w o podatku dochodowym od os6b
prawnych,
2)

dzien

przyj~cia

wykazu, o kt6rym mowa w pkt 1, przez

Rad~

Unii

Europejskiej
- w terminie 7 dni od dnia przyj~cia tego wykazu.";
2)

w art. 86b po § 2 dodaje

si~

§ 2a w brzmieniu:

,§ 2a. W przypadku, o kt6rym mowa w art. 86g § 2c, promotor przekazuje
korzystajqcemu NSP wraz z zalq.cznikiem zawierajqcym wylq.cznie dane
identyfikujq.ce tego korzystajqcego.";
3)

w art. 86d w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
,Przepisy art. 86b § 2a i 3 stosuje siy odpowiednio.";

4)

wart. 86fw § 1:
a)

pkt 11-13 otrzymujq. brzmienie:
,11) wskazanie danych identyfikujq.cych, o kt6rych mowa w pkt 1,
znanych przekazujq.cemu infonnacjy podmiot6w uczestniczqcych,
majq.cych uczestniczyc w schemacie podatkowym lub na kt6re moze
miec wplyw schemat podatkowy, oraz panstw i terytori6w, w kt6rych
podmioty te posiadajq miejsce zamieszkania,

siedzib~

lub zarzqd, lub

kt6rych schemat ten moze dotyczyc;
12) wskazanie danych identyfikujqcych, o kt6rych mowa w pkt 1,
znanych

przekazujq.cemu

infonnacjy

innych

podmiot6w
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obowi~ych

do przekazania infonnacji o schemacie podatkowym,

jezeli wyst<rpuj'!;
13) adres elektroniczny, na kt6ry b<rd'! dor<rczane potwierdzenie nadania
zwi~ym

NSP oraz inne pisma w zakresie

ze stosowaniem

przepis6w art. 86g-86i, przy czym wskazanie tego adresu traktuje si<r
na r6wni z wyra:leniem zgody na ich dor<rczanie wyl'!cznie za
pOIDOC'! srodk6w komunikacji elektronicznej;",
b)

dodaj e si<r pkt 14 w brzmieniu:
,14) wskazanie NSP nadanego przez inne panstwo czlonkowskie Unii
Europejskiej

w

odniesieniu

do

schematu

podatkowego

transgranicznego - w przypadku gdy NSP zostal nadany temu
schematowi przez inne panstwo czlonkowskie Unii Europejskiej.";
5)

w art. 86g:
a)

§ 2 otrzymuje brzmienie:

,§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadaje NSP, chyba ze
infonnacja o schemacie podatkowym zawiera NSP nadany przez inne
panstwo czlonkowskie Unii Europejskiej.",
b)

po § 2 dodaje si<r § 2a-2c w brzmieniu:

,§

2a.

Szef Krajowej

Administracji

Skarbowej

przekazuje

potwierdzenie nadania NSP zawieraj'!ce NSP oraz dane wskazane w
przekazanej

infonnacji

o

schemacie podatkowym.

W

przypadku

schemat6w podatkowych transgranicznych potwierdzenie nadania NSP
zawiera r6wniez NZSPT.
§ 2b. W przypadku gdy przekazuj'!cym infonnacj<r o schemacie
podatkowym jest osoba fizyczna, potwierdzenie nadania NSP w zakresie
danych identyfikuj'!cych przekazuj'!cego

tt(

informacjt( zawiera wyl'!cznie

imi<r i nazwisko oraz identyfikator podatkowy tej osoby.
§ 2c. W przypadku gdy korzystaj'!cym lub podmiotami, o kt6rych
mowa wart. 86f § 1 pkt 1, 11 i 12, S'! osoby fizyczne, dane identyfikuj'!ce
tego korzystaj'!cego i te podmioty wskazuje sit( wyl'!cznie w zal'!cznikach
do potwierdzenia nadania NSP, przy czym jeden zal'!cznik zawiera dane
osobowe dotycz'!ce jednej osoby fizycznej.",
c)

uchyla sit( § 4;
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6)

w art. 86h:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:

,§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej moze zwr6cic si(( do
przekazuj~cego

informacje na podstawie przepis6w niniejszego rozdzialu

o ich uzupelnienie lub wyjasnienie

w~tpliwosci

co do ich tresci zar6wno

przed, jak i po nadaniu NSP, w szczeg6lnosci w celu automatycznej
wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych.",
b)

po § 1 dodaje si(( § 1a w brzmieniu:

,§ 1a. Uzupelnienie informacji o schemacie podatkowym polega na
przekazaniu pelnego zakresu danych, o kt6rych mowa w art. 86f § 1.";
7)

po art. 86i dodaje si(( art. 86ia w brzmieniu:

,Art. 86ia. Szef Krajowej Administracji Skarbowej dor((cza potwierdzenie
nadania NSP oraz inne pisma w zakresie
pomoc~

art. 86g-86i, za

zwi~anym

ze stosowaniem przepis6w

srodk6w komunikacji elektronicznej, na adres

elektroniczny wskazany przez

przekazuj~cego

w informacji o schemacie

podatkowym. ";
8)

w art. 86j:
a)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
,§ 4. Przekazywana informacja, o kt6rej mowa w § 1, w tym
zawieraj~ca

1)

osob((

2)

osobtt

dane wskazane w § 2 lub 3, jest podpisywana przez:
fizyczn~- w

przypadku podatnika b((d~cego

upowa:lnion~

przez

przedsittbiorc((

osob~ fizyczn~,

zagranicznego

reprezentowania go w oddziale - w przypadku podatnika
przedsi((biorc~

zagranicznym

posiadaj~cym

oddzial

do

b((d~cego

dzialaj~cy

na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)

osob((

uprawnion~

do reprezentacji - w przypadku pozostalych

podatnik6w
przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez
pelnomocnika. ",
b)
9)

uchyla si(( § 5;

wart. 86m dodaje si(( § 4 w brzmieniu:

,§ 4. Do post((powania w sprawie nalozenia kary pieni((:lnej, o kt6rej
mowa w § 1, stosuje sitt odpowiednio przepisy dzialu IV, przy czym od decyzji
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pieni~.tnej

w sprawie nalozenia kary

przysluguje odwolanie do ministra

wlasciwego do spraw finans6w publicznych. ";
10) w art. 86n dodaje siy § 4 w brzmieniu:
,§ 4. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych moze, w drodze
rozporz~dzenia,

upowa.tnic inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do

wykonywania zadail. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o kt6rych mowa
w art. 86g upowa.tnione

86ia,
organy,

okreslaj~c
maj~c

szczeg6lowy zakres upowa.tnienia oraz

na wzglydzie

zapewnienie

sprawnego

i

skutecznego wykonywania tych zadail..";
11) po art. 86n dodaje

si~

art. 86na w brzmieniu:

,Art. 86na. Pelnomocnictwo szczeg6lne do dzialania w sprawie z zakresu
stosowania art. 86b-86ia upowa.tnia r6wniez do dzialania w innych sprawach z
tego samego zakresu, chyba ze w pelnomocnictwie zastrze.tono inaczej.";
12) art. 86o otrzymuje brzmienie:

,Art. 86o. W zakresie nieuregulowanym w art. 86b-86ia stosuje siy
odpowiednio przepisy art. 120, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art.
140, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 170, art. 171, art. 189 § 3, art. 208,
dzialu IV rozdzialu 3a, rozdzialu 5 z wyl~czeniem art. 144a § 1b, rozdzial6w 6,
7, 14, 16 i 23 oraz dzialu VIllA.".

Art. 6. Wustawie z dnia 10 wrzesnia 1999 r.- Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 19) wprowadza siy nastypuj~ce zmiany:
1)

w art. 53 § 30c otrzymuje brzmienie:

,§

30c.

UZyte

podsumowuj~ca",

w

rozdziale

,,mechanizm

magazynu typu call-off stock"

6

kodeksu

podzielonej

maj~

okreslenia

platno§ci"

oraz

,informacja
,procedura

znaczenie nadane im w ustawie z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i ... ).";
2)

po art. 80f dodaje

si~

art. 80g w brzmieniu:

,,Art. 80g. § 1. Kto wbrew

obowi~owi

nie sklada zawiadomienia o

prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu calloff stock albo sklada je po terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem
rzeczywistym,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
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§ 2. Karze okreslonej w § 1 podlega takZe ten, kto wbrew

obowi~owi

nie sklada zawiadomienia o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu, o
kt6rym mowa w § 1, albo sklada je po terminie lub podaje w nim dane
niezgodne ze stanem rzeczywistym.".
Art. 7. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 2550) wprowadza si~
nast~puj~ce

1)

zmiany:

wart. 62 w ust. 5 w pkt 10 na koncu dodaje

si~

przecinek i dodaje

si~

pkt 11 w

brzmieniu:
,11) przestrzegania przepis6w prawa podatkowego w zakresie
podatnik6w i podatnik6w podatku od wartosci dodanej
magazyn, do kt6rego wprowadzane

s~

obowi~6w

prowadz~cych

towary w procedurze magazynu

typu call-off stock, o kt6rej mowa w dziale II rozdziale 3a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug";
2)

wart. 84:
a)

w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,4) o kt6rej mowa wart. 62 ust. 5 pkt 1-3, 5-7, 10 i 11",

b)

w ust. 3 wyrazy ,art. 62 ust. 5 i 13" zast~puje

si~

wyrazami ,art. 62 ust. 5

pkt 1-10 i ust. 13";
3)

wart. 86 w ust. 3 wyrazy ,wart. 62 ust. 5 i 13" zast~puje

si~

wyrazami ,wart.

62 ust. 5 pkt 1-10 i ust. 13".
Art. 8. Do dnia 31 grudnia 2022 r. przepis6w art. 16p ust. 1 i 2 ustawy

zmienianej w art. 1 nie stosuje

si~

do rozbie.znosci w kwaliftkacji struktur

hybrydowych w rozumieniu art. 16n ust. 1 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 1,
powstaj~cych

w wyniku platnosci odsetek z tytulu instrumentu ftnansowego w

rozumieniu art. 16n ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 na rzecz podmiotu
powi'!Zallego w rozumieniu art. 16n ust. 1 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 1, jezeli
s~

1)

spelnione l~cznie nast~puj~ce warunki:
instrument ten:
a)

rna cechy umorzenia lub konwersji dlugu,

b)

wyemitowano:
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wyh:}cznie w celu spelnienia wymog6w
pokrycia strat

maj~cych

dotycz~cych

zdolnosci do

zastosowanie do sektora bankowego i jest on

uznany jako taki w wymogach podatnika dotyczt!cych zdolnosci do
pokrycia strat,
w zwi¢\1 z instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 16n ust. 1
pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1,

maj~cymi

cechy instrumentu

umorzenia lub konwersji dlugu na poziomie jednostki dominuj~cej,
na poziomie niezbcrdnym do spelnienia

maj~cych

zastosowanie

wymog6w dotyczt!cych zdolnosci do pokrycia strat,
c)

nie zostal wyemitowany jako czcrsc uzgodnienia strukturalnego w
rozumieniu art. 16n ust. 1 pkt 21 ustawy zmienianej w art. 1;

2)

calkowite odliczenie netto w odniesieniu do grupy kapitalowej
podstawie przepis6w o rachunkowosci do

sporz~dzania

obowi~anej

na

skonsolidowanego

sprawozdania finansowego w ramach uzgodnienia nie przekracza kwoty,

jak~

uzyskano by w przypadku wyemitowania przez podatnika takiego instrumentu
finansowego bezposrednio na rynek.
Art. 9. 1. Do towar6w wprowadzonych przed dniem 1 lipca 2020 r. do

magazynu konsygnacyjnego, o kt6rym mowa wart. 2 pkt 27c ustawy zmienianej w
art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje sicr przepisy art. 2 pkt 27c i 27d, art.
12a oraz art. 20b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, nie
dluzej jednak niz do dnia nastcrpujct.cego po dniu, w kt6rym uplywa okres 24
miesicrcy od dnia wprowadzenia towar6w do magazynu konsygnacyjnego.
2. Do towar6w wprowadzonych przed dniem 1 lipca 2020 r. do miejsca
odpowiadaj~cego

magazynowi konsygnacyjnemu, o kt6rym mowa wart. 2 pkt 27c

ustawy zmienianej wart. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje sicr przepisy art.
20a, art. 21 ust. 6 pkt 2 lit. b i art. 29a ust. 1, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, w
brzmieniu dotychczasowym.
Art. 10. 1. Jezeli w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca

2020 r.

towary

byly

wyslane

lub

transportowane

z

terytorium

panstwa

czlonkowskiego innego niz terytorium kraju na terytorium kraju, z zachowaniem
warunk6w, o kt6rych mowa w art. 13a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, uznaje sicr,

Liczba stron : 34

Data : 2020-05-08

30

Nazwa pliku : 9-25.NK

IX kadencjaldruk 208

ze mialo miejsce przemieszczenie towar6w w procedurze magazynu typu call-off
stock, o kt6rym mowa w dziale II rozdziale 3a tej ustawy.
2. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 1, podatnik lub podatnik podatku od
wartosci dodanej prowadZ4cy magazyn, do kt6rego towary zostaly wprowadzone i
przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy nie zostaly z niego wyprowadzone, w
terminie 14 dni od dnia wejscia w i:ycie niniejszej ustawy sklada zawiadomienie, o
kt6rym mowa wart. 13fustawy zmienianej wart. 2.
Art. 11. 1. Jezeli w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020
r. towary byly wyslane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium pailstwa
czlonkowskiego inne niz terytorium kraju, z zachowaniem warunk6w, o kt6rych
mowa w art. 13h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, uznaje si<r, ze mialo miejsce
przemieszczenie towar6w w procedurze magazynu typu call-off stock, o kt6rym
mowa w dziale II rozdziale 3b tej ustawy.
2. Warunek, o kt6rym mowa wart. 13h ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej wart. 2,
uznaje si<r za spelniony, jezeli w terminie do dnia 25 lipca 2020 r. podatnik zloi:y za
miesi~ce

1)

styczen, luty, marzec, kwiecien lub maj:

informacj<r podsumowuj~c~, o kt6rej mowa wart. 100 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 2, w brzmieniu nadanym
miesi~ce

niniejsz~ ustaw~

- w przypadku gdy za

styczen, luty, marzec, kwiecien lub maj nie zloi:yl informacji

podsumowuj~cych,

o kt6rych mowa wart. 100 ust. 1 ustawy zmienianej wart.

2, w brzmieniu dotychczasowym, lub
2)

korekt<r informacji

podsumowuj~cej,

o kt6rej mowa w art. 101 ustawy

zmienianej w art. 2 - w przypadku gdy za
kwiecien lub maj zloi:yl informacje

miesi~ce

podsumowuj~ce,

styczen, luty, marzec,

o kt6rych mowa w art.

100 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 12. 1. Promotor w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 5
przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do dnia 31 lipca
2020 r., informacj(( o schemacie podatkowym transgranicznym w rozumieniu art. 86a
§ 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 5, jezeli pierwszej czynnosci

zwi~anej

z jego

wdrai:aniem w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 5 dokonano
w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Przepisy art. 86b §
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2-8, art. 86d § 1 i art. 86e ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym
niniejsz~ ustaw~

stosuje si(( odpowiednio.

2. Przy dokonywaniu na potrzeby ust. 1 oceny posiadania przez schemat
podatkowy transgraniczny w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy zmienianej wart.
5 szczeg6lnej cechy rozpoznawczej, o kt6rej mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit. a tiret
drugie ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym

niniejs~ ustaw~,

uwzgl((dnia si(( kraje i terytoria wskazane na liscie, o kt6rej mowa w art. 86a § 10 pkt
1 ustawy zmienianej w art. 5, wedlug stanu na dzien 1 lipca 2020 r.
3. W przypadkach, o kt6rych mowa w art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86j § 2 i 3
ustawy zmienianej w art. 5,

korzystaj~cy

w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 3 ustawy

zmienianej w art. 5 przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w
terminie do dnia 16 sierpnia 2020 r. informacj(( o schemacie podatkowym
transgranicznym, o kt6rym mowa w ust. 1. Przepisy art. 86c § 3 i 4, art. 86d § 1 oraz
art. 86e ustawy zmienianej wart. 5, w brzmieniu nadanym

niniejsz~ ustaw~,

stosuje

si(( odpowiednio.
4. W przypadku, o kt6rym mowa w art. 86d § 4 ustawy zmienianej w art. 5,
wspomagaj~cy

w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 5

przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do dnia 31
sierpnia 2020 r., informacj(( o schemacie podatkowym transgranicznym, o kt6rym
mowa w ust. 1. Przepisy art. 86d § 3, 6 i 7 oraz art. 86e ustawy zmienianej wart. 5
stosuje si(( odpowiednio.
5. W przypadku, o kt6rym mowa wart. 86d § 5 ustawy zmienianej w art. 5,
wspomagaj~cy
obowi~any

w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 5 jest

poinformowac pisemnie, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.,

korzystaj~cego

w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 5 lub

promotora w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 5,
mu czynnosci,

zlecaj~cych

re w jego opinii uzgodnienie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 16 ustawy

zmienianej w art. 5, kt6rego dotyczy ust. 1, stanowi schemat podatkowy, o kt6rym
naleZ)' przekazac informacj(( Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy
art. 86d § 5 zdanie drugie i § 7 oraz art. 86e ustawy zmienianej w art. 5 stosuje si((

odpowiednio.
6. W przypadku gdy wiycej niz jeden podmiot jest obowiq.zany do przekazania
informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, o kt6rym mowa w ust. 1, i
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informacja o tym schemacie zostala przekazana Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej do dnia 30 czerwca 2020 r., obowil:}Zek, o kt6rym mowa w ust. 1, 3 i 4,
wykonuje podmiot, kt6ry uprzednio przekazal ty informacjy Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej.
7. W przypadku gdy schemat podatkowy transgraniczny, o kt6rym mowa w ust.
1, stanowi schemat podatkowy standaryzowany w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 11
ustawy zmienianej w art. 5, promotor w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 ustawy
zmienianej w art. 5 lub

wspomagaj~cy

w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 18 ustawy

zmienianej w art. 5, kt6rzy przekazali Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
informacjy o tym schemacie podatkowym na podstawie ust. 1 lub 4,

przekazuj~

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
identyfikuj~ce korzystaj~cego

dane

w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 3 ustawy

zmienianej w art. 5, kt6remu w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30
czerwca 2020 r. udostypnili ten schemat podatkowy, okreslone wart. 86f § 1 pkt 1, 9
i 11 ustawy zmienianej wart. 5, w brzmieniu nadanym

niniejsz~

ustawl:!, wskazujl:!c

NSP w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 5 ustawy zmienianej wart. 5, zwane dalej ,NSP".
Przepis art. 86f § 4 zdanie drugie ustawy zmienianej w art. 5 stosuje siy
odpowiednio.
8. Do przekazywania informacji na podstawie przepis6w ust. 1 i 3-7 przepisy
art. 86f-86ia, art. 86n § 1 i 2 oraz art. 86o ustawy zmienianej wart. 5, w brzmieniu
nadanym

niniejs~

ustawl:!, stosuje sicr odpowiednio, przy czym przekazywanie

informacji nastcrpuje na podstawie struktury logicznej obowillZUjl:!cej od dnia 1 lipca
2020 r.
Art. 13.

Pierws~

listy, o kt6rej mowa w art. 86a § 10 pkt 1 ustawy zmienianej

w art. 5, minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych oglasza do dnia 7 lipca
2020 r., wedlug stanu na dzien 1 lipca 2020 r.

Art. 14. Z dniem 1 lipca 2020 r. NSP nadane przed tym dniem schematom
podatkowym transgranicznym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy zmienianej w
art. 5

staj~

sicr niewame. Przepisu art. 86i § 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 5 nie

stosuje siy.
Art. 15. Do nadawania NSP schematom podatkowym transgranicznym w

rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 5, o kt6rych informacje
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zostaly przekazane na podstawie art. 12, przepisy art. 86g ustawy zmienianej w art.
5, w brzmieniu nadanym

niniejsz~ ustaw~,

stosuje sicr odpowiednio, przy czym

potwierdzenie nadania NSP, o kt6rym mowa w art. 86g § 2a ustawy zmienianej w
art. 5, zawiera NSP oraz dane wskazane

wyl~cznie

w informacji przekazanej na

podstawie art. 12.
Art. 16. W przypadku informacji o schematach podatkowych w rozumieniu art.

86a § 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 5, przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej do dnia 30 wrzesnia 2020 r. potwierdzenie nadania NSP, o
kt6rym mowa w art. 86g § 2a ustawy zmienianej w art. 5, jest wydawane
niezwlocznie, jednak nie p6Zniej niz w terminie 30 dni od dnia wplywu poprawnej
informacji o tym schemacie podatkowym do Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
Art. 17. Informacje, o kt6rych mowa w art. 88b ust. 1 ustawy zmienianej w

art. 3,

zawieraj~ce

dane otrzymane do dnia 30 wrzesnia 2020 r., Szef Krajowej

Administracji Skarbowej przekazuje w terminie do dnia 31 paZ:dziernika 2020 r.
Art. 18. Pelnomocnictwa szczeg6lne do dzialania w sprawie z zakresu

stosowania przepis6w art. 86b--86i ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu
dotychczasowym, zlozone i nieodwolane do dnia 30 czerwca 2020 r.

staj~

sicr

pelnomocnictwami szczeg6lnymi, o kt6rych mowa w art. 86na ustawy zmienianej w
art. 5.
Art. 19. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 102

ust. 1 ustawy zmienianej wart. 2

zachowuj~

moe do dnia wejscia w :Zycie nowych

przepis6w wykonawczych wydanych na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy zmienianej
wart. 2, jednak nie dlu:Zej niz przez 6 miesicrcy od dnia wejscia w :Zycie niniejszej
ustawy.
Art. 20. 1. W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatk6w z budzetu

panstwa przeznaczonych na wykonywanie zadan wynikaj~cych z ustaw zmienianych
w art. 3 i art. 5, w brzmieniu nadanym
tymw:
1)

2020 r. - 4 490 000 zl;

2)

2021 r.- 3 170 000 zl;

niniejsz~ ustaw~

wynosi 37 370 000 zl, w
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3)

2022 r.- 3 330 000 zl;

4)

2023 r. - 3 430 000 zl;

5)

2024 r. - 3 540 000 zl;

6)

2025 r. - 3 650 000 zl;

7)

2026 r. - 3 760 000 zl;

8)

2027 r. - 3 880 000 zl;

9)

2028 r. - 4 000 000 zl;

10) 2029 r. - 4 120 000 zl.
2. W przypadku przekroczenia lub zagrozenia przekroczeniem limitu
wydatk6w, o kt6rym mowa w ust. 1, na dany rok budzetowy, stosuje sicr mechanizm
koryguj'lCY polegaj'lCY na ograniczeniu koszt6w rzeczowych ministra wla.Sciwego do
spraw finans6w publicznych zwi'lZanych z realizacj'l zadaft wynikaj'lcych z ustaw
zmienianych w art. 3 i art. 5, w brzmieniu nadanym niniejsztl ustaw'l.
3. Organem wlasciwym do wdrozenia mechanizmu koryguj'lcego, o kt6rym
mowa w ust. 2, jest minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych.
4. Organem wlasciwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatk6w, o
kt6rym mowa w ust. 1, jest minister wlasciwy do spraw fmans6w publicznych.
Art. 21. Przepisy rozdzialu 3a ustawy zmienianej w art. 1 oraz przepis art. 8
maj'l zastosowanie do dochod6w (przychod6w) uzyskanych w roku podatkowym
rozpoczynaj'lcym sicr po dniu 30 czerwca 2020 r.
Art. 22. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2020 r.
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