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Warsztaty dla ksiêgowych:
Podatki 2008 po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i us³ug
Miejsce i termin: Zakopane, hotel Litwor, 25-28 lutego 2008 r.

Szanowni Pañstwo
Z dniem 1 stycznia 2008 r. podatnicy VAT musz¹ zmieniæ zasady wystawiania faktur oraz prowadzenia ewidencji podatkowych, w tym równie¿ dla potrzeb

podatku CIT (PIT), w zwi¹zku z obowi¹zkiem, w wielu przypadkach, opodatkowania warto�ci rynkowej towarów i us³ug w miejsce warto�ci transakcyjnej.
Dotyczy to zarówno faktur VAT jak i faktur wewnêtrznych z tytu³u WNT i importu us³ug. Podatnicy mog¹ jednak ograniczyæ konieczno�æ zastosowania warto�ci
rynkowej dla potrzeb fakturowania, gdy¿ nowe przepisy wchodz¹ce w ¿ycie od 1 stycznia 2008 r. daj¹ organom podatkowym w tym przypadku prawo do
szacowania obrotu i podatku nale¿nego.

Celem konferencji jest przedstawienie podatnikom najwiêkszej od dwóch lat nowelizacji przepisów podatkowych oraz zapewnienie Pañstwu � jako
osobom odpowiedzialnym za rozliczanie podatków w firmie � mo¿liwie najwiêkszego bezpieczeñstwa podatkowego, poprzez kompleksowe omówienie zmian
w przepisach podatkowych oraz wskazanie odpowiednich instrumentów minimalizuj¹cych ryzyko w poszczególnych podatkach.

Oto szczegó³owy plan szkolenia:
PODATEK OD TOWARÓW I US£UG

1. Wspólnotowa definicja warto�ci rynkowej towarów i us³ug oraz jej zastosowanie w fakturowaniu.
2. Nowe uprawnienia organów skarbowych do szacowania podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT.
3. Jak zabezpieczyæ siê  przed zarzutem nierynkowego charakteru cen.
4. Zmiana definicji proporcji oraz korekta podatku naliczonego za 2007 r. (25 lutego 2008 r.) w �wietle

dyrektywy nr 112/2006.
5. Korekta podatku naliczonego z tytu³u zmiany podatkowego przeznaczenia zakupionych towarów i us³ug.
6. Skutki korekty podatku naliczonego w podatkach dochodowych.
7. Korekty szczególne z tytu³u zakupu nieruchomo�ci i sprzeda¿y samochodów osobowych.
8. Zmiany w zasadach dokumentowania rabatów i skont w �wietle dyrektywy nr 112/2006.
9. Czy art. 88 ust. 3a ustawy o VAT jest sprzeczny z prawem UE?
10. Nowe rozporz¹dzenie MF dotycz¹ce kas rejestruj¹cych.
11. Przesuniêcie obowi¹zywania stawek obni¿onych do 31 grudnia 2010.
12. Pozosta³e zmiany.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1. Pierwsze zeznanie roczne CIT-8 bez deklaracji cz¹stkowych CIT-2 � omówienie rozporz¹dzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie okre�lenia wzorów

deklaracji, zeznania, o�wiadczenia oraz informacji podatkowych obowi¹zuj¹cych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Przychody � zasady rozliczania z uwzglêdnieniem najnowszych interpretacji organów skarbowych:
3. Koszty uzyskania przychodu � zasady rozliczania z uwzglêdnieniem najnowszych interpretacji organów skarbowych:
4. Ró¿nice kursowe w roku 2008:
5. Rozliczanie i dokumentowanie zrycza³towanego podatku dochodowego:
6. Podatek od towarów i us³ug w 2008 r. a podatek dochodowy od osób prawnych:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1. Przypadki wymagaj¹ce korekt PIT-4R i PIT-8AR.
2. Deklaracje PIT-4R i PIT-8AR jako podstawa do wystawienia wykonawczego tytu³u egzekucyjnego oraz mo¿liwe konsekwencje na gruncie przepisów

Kodeksu karnego skarbowego.
3. Sporz¹dzanie informacji PIT-11, PIT-8C i IFT-1R � terminy sk³adania i zakres informacji.
4. Zmiany wchodz¹ce w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
5. Zasady stosowania zwolnieñ podatkowych w 2008 r.

SZCZEGÓ£OWY
PROGRAM ZNAJD¥

PAÑSTWO NA
¯Ó£TYCH STRONACH

BIULETYNU

Wyk³ady poprowadz¹: prof. dr hab. Witold Modzelewski, Prezes Instytutu Studiów Podat-
kowych, doradca podatkowy nr 00001, wiceminister finansów w latach 1992-1996. Inicjator
m.in. przywrócenia zasady niekaralno�ci karnoskarbowej korekt deklaracji. Autor wielu inno-
wacji zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo prawne podatników i osób zajmuj¹cych siê zawodowo
rozliczaniem podatków. Wieloletni ekspert sejmowy i senacki w sprawach podatkowych. Eks-
pert s¹dowy w sprawach podatkowych.
Jacek Pyssa, konsultant podatkowy w zakresie obs³ugi nadzorów podatkowych dla najwiêk-
szych polskich przedsiêbiorstw dotycz¹cych podatku dochodowego od osób prawnych �
praktyk. Jest autorem i wspó³autorem ksi¹¿ek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w
tym zw³aszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i us³ug.
Jerzy Bielawny, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych
wyk³adowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pe³-
nomocnik w sprawach podatkowych przez s¹dami administracyjnymi. Wyk³adowca wielu uczelni
prawnych i ekonomicznych.
oraz zaproszony Go�æ � sêdzia NSA
Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 25 lutego 2008 r. do godz.
14.00 dnia 28 lutego 2008 r. oraz wy¿ywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu
wyjazdu. Wyk³ady rozpoczynaj¹ siê 26 lutego o godz. 9.30. W programie przewidzieli�my czas
na kolacjê w karczmie góralskiej oraz wycieczkê autokarowo-piesz¹ z przewodnikiem.
Miejsce: Zakopane, luksusowy hotel ****LITWOR, ul. Krupówki 40, po³o¿ony w centrum
miasta, przy najpopularniejszym polskim deptaku. Do dyspozycji go�ci: drink-bar, kawiarnia,
podziemne gara¿e i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasa¿, solarium, si³ownia,
masa¿e, sauna fiñska, sauna turecka.
Cena za uczestnictwo  wraz z materia³ami wynosi 1090 z³ (dla sta³ych Uczestników naszych
konferencji � 990 z³). Nale¿no�æ za zakwaterowanie z wy¿ywieniem w hotelu Litwor wynosi
970 z³. Dop³ata do pokoju jednoosobowego za ca³y pobyt wynosi 580 z³.
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PODATKI PO�REDNIE Artyku³y i studia

Aktualno�ci podatkowe
grudzieñ 2007

� Instytucja Upowa¿nionego Przedsiêbiorcy (AEO). Z dniem 1 stycznia 2008 r.
wchodz¹ w ¿ycie przepisy dotycz¹ce instytucji upowa¿nionego przedsiêbiorcy
tzn. przedsiêbiorcy wiarygodnego dla administracji celnej. Zgodnie z noweli-
zacj¹ Wspólnotowego Kodeksu Celnego, upowa¿niony przedsiêbiorca to
przedsiêbiorca, który po spe³nieniu okre�lonych prawem warunków i kryte-
riów uzyska³ �wiadectwo AEO uprawniaj¹ce do korzystania z u³atwieñ przewi-
dzianych przepisami prawa celnego. Podmiotem, który mo¿e ubiegaæ siê o
status AEO, jest osoba, które posiada siedzibê na obszarze celnym Wspól-
noty (wyj¹tki � art. 14g RW) i w ramach prowadzonej dzia³alno�ci gospodar-
czej jest w³¹czona w czynno�ci okre�lone przepisami prawa celnego (kata-
log znajduje siê w art. 1 pkt 12 RW).
Korzy�ci dla przedsiêbiorców p³yn¹ce z posiadania tych �wiadectw s¹ zale¿-
ne od rodzaju udzielonego przedsiêbiorcy �wiadectwa. Przede wszystkim
jest to zmniejszenie liczby kontroli prowadzonych u podatnika i skrócone pro-
cedury. �wiadectwo jest uznawane we wszystkich krajach UE, a co wa¿ne �
jest wydawane bezterminowo.
Postanowiono, i¿ termin wydania �wiadectwa AEO bêdzie wynosi³ do 300 dni
(po 2 latach bêdzie ograniczony do 90 dni). Z kolei termin powiadomienia o
przyjêciu wniosku wynosi 10 dni (w przysz³o�ci skrócony do 5 dni). Termin
informowania o przeszkodach w uzyskaniu statusu AEO wynosi 70 dni (doce-
lowo 35 dni), za� termin konsultacji miêdzy krajami � 120 dni ( w przysz³o�ci
60 dni). Wnioski o wydanie �wiadectw AEO nale¿y sk³adaæ od 1 stycznia
2008 r. do Dyrektorów Izb Celnych, zgodnie z w³a�ciwo�ci¹ okre�lon¹ w od-
powiednim rozporz¹dzeniu Ministra Finansów.

� Utrzymanie ni¿szych stawek w podatku od towarów i us³ug. Po d³ugich
negocjacjach uda³o siê prze³amaæ opór przedstawicieli Niemiec i przed³u¿yæ
okresy obowi¹zywania obni¿onych stawek podatku VAT na niektóre towary i
us³ugi w tzw. nowych krajach cz³onkowskich Wspólnoty. Dla Polski oznacza to
mo¿liwo�æ stosowania do 2010 r. zerowej stawki podatku na czasopisma
specjalistyczne i ksi¹¿ki, a tak¿e 7% stawki na us³ugi gastronomiczne oraz w
budownictwie mieszkaniowym.
Równocze�nie postanowiono, ¿e nie bêdzie mo¿liwe dalsze przed³u¿anie
funkcjonowania stawek obni¿onych po 2010 r. Opór Niemiec w stosunku do
wyd³u¿ania okresów przej�ciowych wi¹za³ siê z faktem, ¿e kraj ten nie stosuje
¿adnych nadzwyczajnie obni¿onych stawek. Stosowanie stawek obni¿onych
pozwoli na utrzymanie w Polsce inflacji na niskim poziomie.

� Postêpowanie administracyjne � dokumenty mog¹ byæ t³umaczone tylko
przez bieg³ego. Dnia 8 listopada 2007 r. WSA w Warszawie orzek³, ¿e w po-
stêpowaniu administracyjnym za dowód mo¿e byæ uznany tylko dokument
przet³umaczony przez bieg³ego. Sprawa dotyczy³a zwrotu podatku VAT od czyn-
no�ci wykonywanych na terytorium RP przez podmiot zagraniczny. Spó³ka
wyst¹pi³a o zwrot podatku, jednak¿e nie do³¹czy³a przysiêg³ego t³umaczenia
informacji o zarejestrowaniu jako podatnika podatku VAT w innym pañstwie
cz³onkowskim. Organ wezwa³ spó³kê do uzupe³nienia braków formalnych,
jednak¿e spó³ka nie zd¹¿y³a uczyniæ tego w terminie i przes³a³a jedynie zwyk³e
t³umaczenie. Organy podatkowe podnosi³y podczas rozprawy, ¿e nie znaj¹c
przedmiotu dzia³alno�ci podatnika, nie mog³y merytorycznie rozpoznaæ wnio-
sku o zwrot podatku VAT.
W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki S¹du Administracyjny w Warszawie
stwierdzi³, ¿e dokonywanie przez organy skarbowe ustaleñ na podstawie ob-
cojêzycznego materia³u dowodowego by³oby sprzeczne z Ordynacj¹ podatko-
w¹ i ustaw¹ o jêzyku polskim. Zwyk³e t³umaczenie nie mo¿e za� zast¹piæ
t³umaczenia przysiêg³ego. Sygn. III SA/ Wa 294/07

Drodzy Czytelnicy
Spiesz¹c ze �wi¹tecznymi ¿ycze-

niami w imieniu Instytutu, jego Za-
rz¹du oraz Pracowników, pragnê na
wstêpie powiedzieæ co� byæ mo¿e
zabawnego: niedawno pracownicy
organów skarbowych dowiedzieli
siê od swych zwierzchników, ¿e ich
patronem jest �w. Mateusz. By³o to
oficjalne pismo, które nastêpnie
kolportowa³y niektóre gazety, choæ
czê�æ czytelników potraktowa³o to za
(pardon) kaczkê dziennikarsk¹. List
by³ ponoæ autentyczny, a jego auto-
rzy raczej nie s¹ znani z poczucia
humoru. W zwi¹zku z tym, ¿e my te¿
zajmujemy siê, choæ w nieco innej
roli, poborem podatków, pozwala-
my sobie uznaæ ów patronat za bar-
dziej uniwersalny, czyli siêgaj¹cy
równie¿ �nieurzêdowych� podatkow-
ców. Mo¿na nawet pój�æ nieco da-
lej i wprowadziæ zwyczaj ustawiania
figury Patrona we wszystkich biu-
rach podatkowych, a przede wszyst-
kim w czê�ci ogólnodostêpnej or-
ganów podatkowych. Równie¿ pi-
sma adresowane do tych organów
mog³yby zawieraæ odpowiedni¹ in-
formacjê o mod³ach skierowanych
do Patrona na intencjê danej spra-
wy.

Jestem jednak ciekaw, czy nowa
w³adza uchyli to pismo i przywróci
laicki charakter s³u¿by skarbowej.
Mo¿na by pozornie spodziewaæ siê
tego, bo ponoæ sz³a do wyborów pod
liberalnymi sztandarami. Pozwolê
sobie jednak pozostaæ akurat tu nie-
wierz¹cym. Tak im blisko do libera-
lizmu politycznego, jak mnie do mi-
nistrantury.

Koñcz¹c, wszystkim Czytelnikom
naszego miesiêcznika sk³adam w
imieniu redakcji, Instytutu, jego Za-
rz¹du i Pracowników najserdecz-
niejsze ¿yczenia �wi¹teczne i nowo-
roczne � dobrych, weso³ych �wi¹t i
szczê�liwego nowego roku.

Z powa¿aniem
Redaktor Naczelny

P.S. Na wszelki wypadek zwrócê
siê równie¿ do Patrona o b³ogos³a-
wieñstwo dla naszych Czytelników,
a zw³aszcza dla poprawno�ci ich
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Wszystkim Czytelnikom, Klientom i WspÛ≥pracownikom

øyczymy pe≥nych mi≥oúci i spokoju åwiπt Boøego Narodzenia.

Niech Nowy Rok 2008 przyniesie PaÒstwu tÍ odrobinÍ szczÍúcia,

ktÛra sprawi, øe wszelkie podjÍte dzia≥ania zakoÒczπ siÍ sukcesem.

Redakcja BISP

VAT � szansa na lepsz¹ ustawê

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Nale¿y pilnie zaj¹æ siê obecn¹ ustaw¹ o VAT: s³usznie uzy-
ska³a miano najwiêkszego bubla legislacji podatkowej obec-
nego dziesiêciolecia. Warto zauwa¿yæ, ¿e jej poprzedniczka,
bêd¹ca debiutem VAT-u w naszym kraju, by³a w zgodnej opinii
o niebo lepsza. Kilkakrotne próby odcinkowego poprawiania
jej przepisów tylko w jednym przypadku mo¿na uznaæ za po³o-
wiczny sukces: my�lê tu o nowelizacji, która wesz³a w ¿ycie z
dniem 1 czerwca 2005 r., choæ jej równie¿ stawia siê ju¿ zarzut
sprzeczno�ci z prawem wspólnotowym. Wszystkie inne próby
by³y nieudane lub wrêcz szkodliwe, choæ na szczê�cie nie ka¿-
dy przedk³adany bubel jest nastêpnie uchwalany przez Sejm.
Najlepszym tego przyk³adem by³ rz¹dowy projekt zmiany tej
samej ustawy z 2006 r., nad którym pracowa³a ponad rok spe-
cjalna podkomisja. W pocie czo³a powoli udawa³o siê pos³om
usun¹æ z tego projektu g³ówne nonsensy. Przypomnê, ¿e pro-
jekt ten przewidywa³ opodatkowanie VAT-em wszystkich zle-
ceniodawców oraz wykonawców us³ug, a nawet niektórych pra-
cowników wykonuj¹cych czynno�ci na podstawie stosunku pra-
cy. Innym �kwiatkiem� by³o okre�lenie momentu nabycia prawa
do odliczenia, który by³ wrêcz podrêcznikowym absurdem legi-
slacyjnym. Prawo to bowiem mia³o powstawaæ w chwili powsta-
nia obowi¹zku podatkowego, z którym dany zakup by³ zwi¹za-
ny, choæ anonimowi twórcy tego pomys³u z uporem twierdzili,
¿e (jakoby) chodzi³o im o moment powstania obowi¹zku po-
datkowego u... dostawcy (oczywisty nonsens). Na szczê�cie
pos³owie, g³ównie dziêki lekturze prasy, zidentyfikowali wiêk-
szo�æ absurdów tego projektu i usunêli je, bo formalne proce-
dury opiniodawcze w Parlamencie tu raczej zawodz¹. Osta-
tecznie projekt ten trafi³ do kosza (zasada dyskontynuacji). I
bardzo dobrze, bo to, co zosta³o z projektu rz¹dowego te¿ by³o
niewiele warte.

Z dotychczasowych prac nad tym podatkiem mo¿na jednak
wyci¹gn¹æ wnioski o charakterze ogólnym, które, jak s¹dzê,
mog¹ byæ pomocne przy kolejnej próbie poprawiania tej usta-
wy. Najwa¿niejszym problemem wstêpnym jest jako�æ przed-
³o¿enia, czyli projektów kierowanych do Sejmu. Jest chyba rze-
cz¹ oczywist¹, ¿e projekty te, po pierwsze, powinny byæ mo¿li-
wie najlepiej dopracowane, po drugie, musz¹ byæ znani fak-

tyczni autorzy tego tekstu. Jest wrêcz niedopuszczalne, aby
Sejm otrzymywa³ projekt napisany przez anonimowe zespo³y
osób niebêd¹cych pracownikami administracji publicznej. Je-
¿eli projektodawcy faktycznie chc¹ powierzyæ zewnêtrznym
zespo³om merytoryczn¹ tre�æ ustaw, to nazwiska tych osób
powinny byæ znane, a przede wszystkim osoby te nie powinny
wystêpowaæ nastêpnie jako �niezale¿ni� eksperci, którzy opi-
niuj¹ te projekty. Trzeba jednak poruszyæ do�æ delikatny pro-
blem autorstwa projektów ustaw podatkowych: s¹dzê, ¿e rz¹-
dowe projekty ustaw podatkowych w ogóle nie powinny byæ
tworzone przez firmy doradcze, a zw³aszcza firmy doradztwa
podatkowego. Oczywi�cie nic nie stoi na przeszkodzie, aby fir-
my te, lub osoby w nich zatrudnione, uczestniczy³y jawnie w
procesie legislacyjnym, zw³aszcza zgodnie z ustaw¹ o lob-
bingu. Jest natomiast rzecz¹ niedopuszczaln¹, aby jakikol-
wiek rz¹d lub minister przedk³ada³ jako �swoje� projekty, któ-
re napisa³a mu tak naprawdê firma zajmuj¹ca siê doradztwem
dla podatników. W takiej sytuacji powstaje bowiem co naj-
mniej potencjalny konflikt interesów i jest to problem bezspor-
ny. Projekty ustaw i rozporz¹dzeñ dotycz¹ce podatników
musz¹ byæ obowi¹zkowo opiniowane przez organy samorz¹-
du doradców podatkowych, choæ wiemy, ¿e ich aktywno�æ na
tym polu zdecydowanie spad³a. Najwa¿niejszy jest jednak
problem wiarygodno�ci dzia³añ w tym zakresie: podmiot dzia-
³aj¹cy komercyjnie w interesie konkretnych podatników nie
mo¿e obiektywnie, w interesie publicznym, byæ bezstronnym
projektodawc¹ rz¹dowego projektu ustawy, chyba ¿e udowod-
ni lub co najmniej o�wiadczy, ¿e nie zachodzi tu podejrzenie
stronniczo�ci.

Nale¿y przede wszystkim rozstrzygn¹æ dylemat: czy popra-
wiaæ obecn¹ ustawê, czy napisaæ j¹ od nowa. Od 3 lat opowia-
dam siê za tym drugim rozwi¹zaniem, a kolejne fakty potwier-
dzaj¹ tej pogl¹d. Wszyscy wiemy, ¿e od pocz¹tku tego roku
obowi¹zuje nowa kompleksowa dyrektywa UE (112/2006), któ-
rej pojawienie siê po�rednio wrêcz nakazuje wydanie ustawy.
Zarazem ka¿e to odrzuciæ wszystkie wcze�niejsze koncepcje
projektów tej ustawy, które powsta³y jeszcze pod rz¹dami po-
przednich dyrektyw. Trzeba zmieniæ wiele, a nawet wiêkszo�æ
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Artyku³ niniejszy omawia wybrane problemy w zakresie podatku od towarów i us³ug pojawiaj¹ce siê w gminach1 , w
przypadku, gdy te wykonuj¹ zadania w zakresie zarz¹dzania drogami publicznymi, w tym budowy oraz utrzymania dróg
i infrastruktury towarzysz¹cej, organizacji ruchu drogowego, pobierania op³at i kar pieniê¿nych przewidzianych ustaw¹
o drogach publicznych2 , a tak¿e organizowania lokalnego transportu zbiorowego i wykonywanie zadañ z tym zwi¹za-
nych. Poniewa¿ od 1998 r. na rynku tym, oprócz przedsiêbiorstw komunalnych, zaczê³y dzia³aæ inne podmioty, pojawi³y
siê problemy w zakresie rozliczania podatku od towarów i us³ug przez jednostki samorz¹du terytorialnego (j.s.t.).

Wykonywanie przewozów odbywa siê na podstawie umów
zawartych z przewo�nikami, którzy za wykonane us³ugi wysta-
wiaj¹ faktury VAT. Poniewa¿ zadania organizacji transportu lo-
kalnego, powierzone gminom, obejmuj¹ te¿ sprzeda¿ biletów,
jednostki te prowadz¹ sprzeda¿ biletów na rzecz dystrybuto-
rów. Ponadto jednostki zarz¹dzaj¹ce drogami wykonuj¹ zada-
nia z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i
ochrony dróg oraz obiektów in¿ynierskich, a tak¿e utrzymania
nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów in¿ynier-
skich itp. W celu realizacji powy¿szych zadañ organizuje siê
zamówienia publiczne na wykonywanie tych prac, za które
otrzymywane s¹ faktury VAT. Zazwyczaj jednostki organizacyj-
ne j.s.t. pomniejsza³y podatek nale¿ny przy sprzeda¿y biletów

o podatek naliczony przy inwestycjach drogowych � w czê�ci
wykorzystywanej przez transport lokalny, a tak¿e o podatek na-
liczony przy zakupie us³ug przewozowych. W¹tpliwo�ci co do
takiego systemu rozliczania us³ug budzi orzeczenie NSA z dnia
11 sierpnia 2005 r. II GSK 105/05. Z wyroku tego wynika, i¿
wykonywanie przez gminy zadañ komunalnych we w³asnym za-
kresie � przez utworzon¹ w tym celu jednostkê organizacyjn¹
� nie wymaga zawarcia umowy, a podstaw¹ powierzenia wy-
konywania zadañ jest akt organu gminy ustanawiaj¹cy dan¹
jednostkê. Ten stan rzeczy rodzi pytania:
1. Czy mo¿liwe jest, aby gmina lub jej jednostka organizacyj-

na pomniejsza³a podatek nale¿ny przy sprzeda¿y biletów o
podatek naliczony przy zakupie us³ug przewozowych?

polskich uregulowañ tego podatku: poczynaj¹c od sposobu
fakturowania, na metodach ustalania korekt z tytu³u rachunku
proporcji koñcz¹c.

Paradoks polega na tym, ¿e przekonuje siê opiniê publicz-
n¹, i¿ jest to zadanie trudne, a wrêcz niewykonalne w perspek-
tywie kilku miesiêcy. S¹dzê, ¿e jest wrêcz odwrotnie, pod wa-
runkiem jednak, ¿e bêdziemy �ci�le przestrzegaæ nastêpuj¹-
cych zasad:
1) nie zmieniamy stawek oraz zakresu zwolnieñ: o tym decy-

duj¹ politycy i ten mechanizm musi pozostaæ niezmieniony,
2) jako podstawê prac nale¿y przyj¹æ Dyrektywê 112/2006,

która, mimo swoich s³abo�ci, powinna byæ kanw¹ prac legi-
slacyjnych,

3) nale¿y przeananalizowaæ kierunki orzecznictwa ETS w tej
czê�ci, w której tworz¹ one � wi¹¿¹c¹ dla polskiego usta-
wodawcy � europejsk¹ doktrynê s¹dow¹ na temat tego po-
datku,

4) trzeba pomin¹æ w tek�cie ustawy wszystkie przepisy, które
s¹ sprzeczne z prawem wspólnotowym, a przede wszyst-
kim z art. 176 Dyrektywy 112/2006,

5) zapomnieæ nale¿y o ca³ym przyt³aczaj¹cym baga¿u, który
ci¹gnie za sob¹ ten podatek, a który zniszczy³ jego czy-
telno�æ i relatywn¹, choæ mo¿liw¹ do osi¹gniêcia, prosto-
tê w postaci zw³aszcza prawie 100 000 interpretacji urzê-

dowych z ostatnich 3 lat, setkach sprzecznych wyroków
oraz najró¿niejszych poradników i innych dzie³, �dziêki któ-
rym� nie wiemy jaki mamy w Polsce VAT i co nas obowi¹-
zuje,

6) projekt ustawy powinien byæ napisany przez znane z imie-
nia i nazwiska zespo³y autorskie; najlepiej, aby powsta³y
dwa konkurencyjne projekty, a nastêpnie ka¿dy z zespo³ów
zrecenzowa³by dzie³o konkurenta,

7) przy rz¹dzie powinna powstaæ � jako organ opiniodawczy �
Rada Podatkowa, która przekazywa³aby swoje szczegó³o-
we opinie na ten temat; notabene � z ca³ym szacunkiem �
lepiej by³oby, gdyby Rada nie by³a ustanowiona przy mini-
sterstwie Finansów, bo tam szybko zdominuj¹ lub zmargi-
nalizuj¹ j¹ politycy i urzêdnicy.
Na ca³o�æ tej operacji wystarcz¹ 3-4 miesi¹ce. Mo¿emy

dziêki temu stworzyæ czyteln¹ ustawê, która nie utonie pod ciê-
¿arem dziesi¹tków tysiêcy interpretacji. Je�li uda siê nam uzy-
skaæ porównywalny stan jako�ci do poprzedniczki obecnej usta-
wy, bêdzie to ju¿ sukces, choæ mo¿na to zrobiæ lepiej.

Idea³em by³oby, gdyby podatnicy mogli co dzieñ pos³ugi-
waæ siê po prostu jej tekstem, który by³by wystarczaj¹cym �ró-
d³em wiedzy w typowych przypadkach. To prawda, ¿e stanowi-
³oby to koniec ca³ego biznesu interpretacyjno-wydawniczego,
ale on nie mo¿e rz¹dziæ tworzeniem prawa.
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2. Czy mo¿na dokonywaæ pomniejszania podatku nale¿nego
przy sprzeda¿y biletów o podatek naliczony przy inwesty-
cjach drogowych, w czê�ci wykorzystywanej przez trans-
port lokalny?
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i us³ug3  nie uznaje siê za podatnika orga-
nów w³adzy publicznej oraz urzêdów obs³uguj¹cych te organy
w zakresie realizowanych zadañ na³o¿onych odrêbnymi prze-
pisami prawa, dla realizacji których zosta³y one powo³ane, z wy-
³¹czeniem czynno�ci wykonywanych na podstawie zawar-
tych umów cywilnoprawnych. Przepis ten mo¿e stanowiæ
przeszkodê w uznaniu omawianych czynno�ci j.s.t. za czynno-
�ci podlegaj¹ce opodatkowaniu. To, czy czynno�ci te s¹ wyko-
nywane przez wyodrêbnion¹ jednostkê organizacyjn¹, czy te¿
przez komórkê organizacyjn¹ w urzêdzie danej gminy, nie ma
dla oceny prawnej znaczenia. Pomiêdzy gmin¹ a jej jednostk¹
organizacyjn¹ nie mog¹ zachodziæ stosunki cywilnoprawne w
omawianym przedmiocie, jako ¿e nie s¹ odrêbnymi podmiotami
prawa cywilnego. Ponadto rozstrzygaj¹ce wydaj¹ siê byæ raczej
stosunki pomiêdzy j.s.t. a podmiotami zewnêtrznymi: �wiadcz¹-
cymi us³ugi transportowe, jak równie¿ z nich korzystaj¹ce (pod-
mioty kupuj¹ce bilety rozprowadzane przez gminê).

Zadania gmin w zakresie zapewnienia zbiorowej komuni-
kacji wynikaj¹ z przepisów ustawy o samorz¹dzie gminnym4 .
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4, do zadañ w³asnych samorz¹du
gminnego nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Ustawa ta nie
precyzuje zakresu tych zadañ, jednak w art. 9 ust. 1 wskazuje
na sposób wykonywania wszelkich zadañ na³o¿onych przez tê
ustawê: w celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jed-
nostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi pod-
miotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi. Zatem wyko-
nywanie zadañ w zakresie zapewnienia lokalnego transportu
zbiorowego przez zawieranie umów cywilnoprawnych z prze-
wo�nikami jest dopuszczalne. Wykonywanie przedmiotowych
zadañ za pomoc¹ innych podmiotów równie¿ bêdzie wykony-
waniem zadañ w³asnych gminy. Pomimo ¿e tym samym j.s.t.
realizuje zadania na³o¿one innymi, ni¿ ustawa z dnia 11 marca
2004 r. przepisami, nie oznacza to jednak, i¿ w omawianym
zakresie znajdzie zastosowanie art. 15 ust. 6 powo³anej usta-
wy. Przepis ten bowiem w sposób wyra�ny wskazuje, i¿ nie
dotyczy tego zakresu zadañ w³asnych organów w³adzy publicz-
nej, które s¹ wykonywane na podstawie umów cywilnopraw-
nych.

Tê czê�æ zadañ, która dotyczy bezpo�rednio wykonywania
us³ug przewozu w ramach lokalnego transportu osób wykony-
waæ mog¹ zatem przewo�nicy na podstawie zawartych z gmi-
n¹ umów cywilnoprawnych o �wiadczenie us³ug. Wzmianko-
wany wyrok NSA nie dotyczy stosunków pomiêdzy tymi pod-
miotami a gmin¹. Oznacza to, i¿ w tym zakresie art. 15 ust. 6
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie ma zastosowania, a poda-
tek naliczony na fakturach us³ugodawców jest podatkiem do
odliczenia � pod warunkiem jednak, ¿e bêdzie s³u¿y³ dzia³al-
no�ci opodatkowanej, jak tego wymaga art. 86 ust. 1 tej usta-
wy. Innymi s³owy gmina musi prowadziæ tak¹ dzia³alno�æ w ro-
zumieniu art. 15 ust. 1 i 2 powo³anej ustawy. Dzia³ania te nie
mog¹ siê mie�ciæ w zakresie na³o¿onych na gminê obowi¹z-
ków lub nawet je¿eli tak jest, to musz¹ byæ wykonywane na
podstawie umów cywilnoprawnych. Nie mog¹ one mieæ zatem

nic wspólnego z zapewnieniem lokalnego transportu zbioro-
wego osób. Wy³¹czyæ nale¿y zatem z zakresu dzia³ania jedno-
stek organizacyjnych j.s.t. wszelkie dzia³ania organizacyjne i
zabezpieczaj¹ce ten transport. Oznacza to wiêc konieczno�æ
wy³¹czenia z zakresu dzia³ania tych komórek czynno�ci jak-
kolwiek zwi¹zanych z organizowaniem lub zapewnianiem zbio-
rowego transportu osób. Jednocze�nie w umowach z podmio-
tami �wiadcz¹cymi us³ugi przewozowe nale¿y zamie�ciæ po-
stanowienia umowne, które w ca³o�ci5  przeka¿¹ tym podmio-
tom wykonywanie zadañ na³o¿onych na j.s.t. w tym zakresie �
pod kontrol¹ gminy. Nie musi to oznaczaæ, i¿ wprost takie prze-
kazanie zostanie w tych umowach sformu³owane. Umowy mog¹
bowiem dotyczyæ wy³¹cznie wykonywania us³ug przewozowych
w okre�lonym przez j.s.t. zakresie. Tym samym faktycznie obo-
wi¹zek gminy w tym zakresie bêdzie wykonywany, a jednocze-
�nie nie pojawi siê zarzut, i¿ j.s.t. przekaza³a te zadania jakie-
mukolwiek podmiotowi do wy³¹cznego wykonywania. Brak w
tym zakresie obowi¹zku ustawowego i jednoczesne niewyda-
nie przez gminê decyzji administracyjnej pozwoli za� na sto-
sowanie umów cywilnoprawnych � a tym samym na opodatko-
wania na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Kontrola
gminy polegaæ mo¿e na kontroli jako�ci, badaniu analizy po-
pytu i poda¿y us³ug, opracowaniu planów rozwoju komunikacji
do wdro¿enia przez us³ugodawców, planowaniu zadañ prze-
wozowych dla komunikacji zbiorowej, opracowywaniu planów
rozwoju komunikacji zbiorowej � jako dzia³ania kontrolne, a nie
organizacyjne. Dodatkowo, jako zadania wykraczaj¹ce poza
organizacjê lokalnego transportu zbiorowego, gmina mo¿e pro-
wadziæ za pomoc¹ tej komórki organizacyjnej dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ w zakresie emisji i dystrybucji biletów, kszta³towa-
nia polityki cenowej na us³ugi przewozowe, prowadzenia prac
dla uruchomienia centrum sterowania ruchem � na podstawie
umów cywilnoprawnych, co jest o tyle istotne, i¿ �wy³¹czenie�
tych dzia³añ z zakresu obowi¹zków gminy mo¿e wzbudziæ w¹t-
pliwo�ci po stronie w³a�ciwych organów. Taki podzia³ czynno-
�ci pomiêdzy j.s.t. a podmioty zewnêtrzne pozwoliæ mo¿e na
jednoczesne prowadzenie przez gminy dzia³alno�ci opodatko-
wanej, jak te¿ odliczanie podatku naliczonego w zwi¹zku z za-
kupem wskazanych us³ug obcych od przewo�ników, dystrybu-
torów biletów itp. Nawet je¿eli zatem charakter tych czynno�ci
j.s.t. jako podatnika VAT by³by kwestionowany, to wówczas
wskazaæ nale¿y, i¿ sprzeda¿ biletów odbywa siê na podstawie
w³a�nie czynno�ci cywilnoprawnej � umowy sprzeda¿y znaków
legitymacyjnych uprawniaj¹cych do przejazdu �rodkami komu-
nikacji miejskiej. W �wietle zatem przepisu art. 15 ust. 6 usta-
wy z dnia 11 marca 2004 r., nawet je¿eli w³a�ciwe organy uzna-
³yby, i¿ dzia³alno�æ w zakresie sprzeda¿y biletów jest dzia³al-
no�ci¹ j.s.t. jako organu w³adzy publicznej wynikaj¹c¹ z innych
ni¿ ta ustawa przepisów, to dzia³alno�æ ta wykonywana jest na
podstawie umów cywilnoprawnych, a wiêc jest dzia³alno�ci¹
opodatkowan¹6 . Wykonywanie bowiem czynno�ci, nawet bê-
d¹cych zadaniami publicznymi, na podstawie umów cywilno-
prawnych powoduje nabycie przez organ publiczny statusu
podatnika VAT.7  Ponadto, w zwi¹zku z tym, i¿ zamówione przez
podatnika (gminê) us³ugi s³u¿¹ wykonywanym przez niego czyn-
no�ciom podlegaj¹cym opodatkowaniu (sprzeda¿ biletów), to
naliczony podatek od towarów i us³ug wynikaj¹cy z tych zaku-
pów mo¿e byæ w �wietle przepisu art. 86 ust. 1 powo³anej usta-
wy odliczony od wskazanego podatku nale¿nego.
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Rzecz w tym, aby z zakresu dzia³ania jednostek organiza-
cyjnych gminy zniknê³y wzmianki o wykonywaniu lub organizo-
waniu lokalnego transportu zbiorowego osób, a zadania tego
rodzaju jednostek polega³y na prowadzeniu zarobkowej dzia-
³alno�ci gospodarczej w obszarach zwi¹zanych wprawdzie z
tego typu dzia³alno�ci¹, lecz niewchodz¹cych w sk³ad jej za-
kresu. W umowach z przewo�nikami za�, po stronie us³ugo-
dawców powinny znale�æ siê wszelkie czynno�ci nie tylko wy-
konawcze, ale i organizacyjne lokalnego transportu zbiorowe-
go osób � poza kontrol¹, która bêdzie w gestii zamawiaj¹cego
(gminy) oraz sprzeda¿¹ biletów, która w za³o¿eniu ma w ogóle
nie wchodziæ w zakres obowi¹zkowych zadañ j.s.t. i jest dzia-
³alno�ci¹ wykonywan¹ na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powierzenie podmiotom zewnêtrznym zapewnienia lokal-
nego transportu zbiorowego osób w po³¹czeniu ze zmianami
w sferze zakresu dzia³añ jednostek organizacyjnych gmin s³u-
¿yæ ma zabezpieczeniu funkcjonowania j.s.t. jako podatnika
VAT. Oczywi�cie nie mo¿na wykluczyæ, i¿ rozwi¹zania te zo-
stan¹ zakwestionowane przez w³a�ciwe organy podatkowe.
Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e w zakresie czynno�ci, które s¹ wy-
konywane na podstawie umów cywilnoprawnych (sprzeda¿ bi-
letów) gminy mog¹ wprost broniæ siê jêzykow¹ wyk³adni¹ prze-
pisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. W kwestii
pozosta³ych czynno�ci, w szczególno�ci o charakterze kontrol-
nym, istnieje niebezpieczeñstwo uznania ich za maj¹ce charak-
ter organizacyjny � co z kolei mog³oby wskazywaæ na to, ¿e czyn-
no�ci te s¹ wykonywaniem obowi¹zku j.s.t. w zakresie lokalne-
go transportu zbiorowego. W takim wypadku wszelkie te czyn-
no�ci j.s.t. mog³oby przekazaæ do wykonywania odrêbnej (od
gminy) osobie prawnej, najlepiej spó³ce. Rozwi¹zanie takie by-
³oby nacechowane znacznym bezpieczeñstwem podatkowym,
w szczególno�ci, gdyby taka spó³ka zajmowa³a siê wszystkimi
czynno�ciami bêd¹cymi w tym zakresie w gestii gminy. Nie roz-
wi¹za³oby to jednak kwestii, i¿ wówczas j.s.t. sta³aby siê p³at-
nikiem brutto wszelkich us³ug kupowanych od tej spó³ki. Poja-
wiæ siê mog¹ problemy w zakresie zamawiania us³ug takiej
spó³ki � z uwagi na przepisy o zamówieniach publicznych.

Odmiennie przedstawia siê kwestia zakupów s³u¿¹cych in-
nej dzia³alno�ci j.s.t. w omawianym zakresie. Czynno�ci kon-

trolno-planistyczne s¹ w tym zakresie obarczone pewnym ry-
zykiem, które jednak mo¿na zminimalizowaæ poprzez ich sto-
sowne ujêcie w dokumentacji w sposób ju¿ opisany. Inaczej
sprawa przedstawia siê z inwestycjami drogowymi � nie tylko
w czê�ci s³u¿¹cej lokalnemu transportowi. Czynno�ci te mog¹
wprawdzie mie�ciæ siê w zakresie obowi¹zków na³o¿onych na
j.s.t. jako organ w³adzy publicznej na podstawie przepisu art. 7
ust. 1 pkt 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym, co jednak jesz-
cze nie przes¹dza o skutkach podatkowych. Zgodnie z tym
przepisem do zadañ gminy nale¿y tak¿e zaspokojenie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej w zakresie gminnych
dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
Niezale¿nie od tego, czy dane inwestycje drogowe bêd¹ wyko-
rzystywane przez transport lokalny, czy te¿ przez inne pod-
mioty, dzia³ania w tym zakresie mie�ciæ siê mog¹ w dyspozycji
przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. � o ile
nie mo¿na wskazaæ czynno�ci podlegaj¹cej opodatkowaniu
podatkiem od towarów i us³ug i powi¹zania tych zakupów z t¹
czynno�ci¹. Przepis ten nie znajdzie jednak zastosowania, je-
¿eli gmina nie prowadzi tych inwestycji drogowych we w³asnym
zakresie lub za pomoc¹ swoich jednostek bud¿etowych (lub
innych jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowo-
�ci prawnej), lecz na podstawie umów cywilnoprawnych z od-
rêbnymi podmiotami. Regulacja ta wprost wp³ywa tak¿e na pra-
wo do odliczenia podatku naliczonego. Je¿eli zatem dane za-
kupy zwi¹zane s¹ z dzia³alno�ci¹ opodatkowan¹ (a za tak¹
mo¿na uznaæ tylko te sytuacje, gdy j.s.t. dokonuje sprzeda¿y
na podstawie umów cywilnoprawnych), to wówczas oczywi�cie
podatek naliczony bêdzie do odliczenia. W tym zakresie nale-
¿y wskazaæ, i¿ inwestycje drogowe, ale tylko w czê�ci s³u¿¹cej
lokalnemu transportowi zbiorowemu, stanowiæ bêd¹ zakupy
zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ gminy w zakresie sprze-
da¿y biletów na us³ugi przewozu. Innymi s³owy inwestycje te,
umo¿liwiaj¹c wynajêtym przez gminê przewo�nikom �wiadcze-
nie ich us³ug na rzecz tej j.s.t., pozwalaj¹ jednocze�nie gminie
�wiadczyæ jego us³ugi � na które sprzedaje bilety. Dzia³alno�æ
gminy w zakresie sprzeda¿y biletów dystrybutorom bêdzie, jak
wy¿ej wskazano, dzia³alno�ci¹ podlegaj¹c¹ opodatkowaniu. Tak
wiêc zakupy inwestycji drogowych, aby generowa³y podatek

Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci
20 stycznia 2005 r. (C-412/03)
Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci w sprawie Hotel Scandic Gasabäck AB przeciwko Riksskatteverket.

Sentencj¹ wyroku jest stwierdzenie, ¿e po pierwsze, art. 2, a po drugie, art. 5 ust. 6 i art. 6 ust. 2 lit. b) szóstej dyrektywy 77/388
w sprawie harmonizacji ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, z których te ostatnie zrów-
nuj¹ do celów opodatkowania podatkiem od warto�ci dodanej niektóre transakcje, z tytu³u których podatnik nie otrzymuje ¿adnego
rzeczywistego �wiadczenia wzajemnego, z dostaw¹ towarów i �wiadczeniem us³ug dokonywanymi odp³atnie, nale¿y interpretowaæ
w ten sposób, ¿e sprzeciwiaj¹ siê one temu, by uregulowanie krajowe uznawa³o za przekazanie towarów lub �wiadczenie us³ug na
cele prywatne, w rozumieniu tych przepisów, takie transakcje, z tytu³u których uzyskano �wiadczenie wzajemne, nawet je�li war-
to�æ tego �wiadczenia jest ni¿sza od kosztu produkcji dostarczonego towaru lub us³ugi.

W istocie okoliczno�æ, czy transakcja zosta³a dokonana po cenie ni¿szej, czy te¿ wy¿szej od kosztu produkcji, nie ma znacze-
nia dla zakwalifikowania transakcji jako �transakcji odp³atnej� w rozumieniu art. 2, bowiem to ostatnie pojêcie wymaga wy³¹cznie
istnienia bezpo�redniego zwi¹zku miêdzy dostaw¹ towarów lub �wiadczeniem us³ug a �wiadczeniem wzajemnym rzeczywi�cie
otrzymanym przez podatnika. Zatem, w przypadku gdy transakcja jest dokonywana odp³atnie, art. 5 ust. 6 oraz art. 6 ust. 2 lit. b)
nie mog¹ mieæ zastosowania, poniewa¿ dotycz¹ one wy³¹cznie transakcji dokonywanych nieodp³atnie.

Opracowa³a: Marta Dubec
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naliczony do odliczenia, musz¹ byæ powi¹zane z t¹ dzia³alno-
�ci¹. J.s.t. zatem, aby zminimalizowaæ ryzyko podatkowego
takiego sposobu rozliczania, musz¹ zgromadziæ dokumenta-
cjê potwierdzaj¹c¹ powi¹zanie us³ug sprzeda¿y biletów upraw-
niaj¹cych do przewozów komunikacj¹ zbiorow¹ z zakupionymi
us³ugami inwestycji drogowych. Dokumentacjê tak¹ mo¿e sta-
nowiæ nie tylko rozliczenie danej us³ugi, ale równie¿ w ofercie,
w zamówieniu, w umowie wskazywaæ nale¿y, i¿ dana inwesty-
cja s³u¿yæ ma równie¿ lokalnemu transportowi zbiorowemu.
Wówczas wszelkie dokumenty wskazywaæ bêd¹ na zwi¹zek
zakupionej inwestycji drogowej z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ w
zakresie dystrybucji biletów uprawniaj¹cych do przejazdu u prze-
wo�ników zwi¹zanych z gmin¹ umowami na ten przewóz. Od-
rêbn¹ kwesti¹ pozostaje zakres odliczenia, jakiego bêdzie mo-
g³a dokonywaæ gmina w tym zakresie. Przyk³adowo w przypad-
ku inwestycji budowy trakcji tramwajowej wraz z drog¹ pod t¹
trakcj¹, niew¹tpliwie potrzebom lokalnego transportu zbiorowe-
go s³u¿yæ bêdzie czê�æ dotycz¹ca torów i samej trakcji. Wydzie-
lenie tych pozycji w kosztorysie inwestora pozwoli zatem j.s.t.
na okre�lenie wielko�ci podatku naliczonego przypadaj¹cego na
lokalny transport drogowy. Niew¹tpliwie bowiem inny transport
nie mo¿e korzystaæ ani z torów, ani równie¿ z trakcji tramwajo-
wej. Nieco inaczej kwestia wielko�ci odliczenia przedstawiaæ siê
bêdzie w przypadku inwestycji budowy dróg lub ulic. Po tych
bowiem poruszaæ siê mog¹ zarówno pojazdy lokalnego trans-
portu drogowego, jak równie¿ inne. W tym zakresie mo¿na za-

proponowaæ nastêpuj¹cy sposób okre�lenia udzia³u podatku na-
liczonego do odliczenia w podatku naliczonym: podatek nali-
czony od ca³ej warto�ci danej inwestycji drogowej jest odliczany
w proporcji wielko�ci lokalnego transportu zbiorowego w wielko-
�ci ruchu na danej ulicy ogó³em � pod warunkiem rzetelnego i
wyczerpuj¹cego udokumentowania tych zdarzeñ. Takie wylicze-
nie pozwoli bowiem zmierzyæ w jakiej czê�ci dana inwestycja
wykorzystywana jest na potrzeby zbiorowego transportu osób i
na zmierzenie proporcji w jakiej ten transport pozostaje, w da-
nym okresie, do ruchu ogó³em na obszarze danej inwestycji.
Proporcja ustalona w ten sposób powinna równie¿ byæ propor-
cj¹ odliczenia naliczonego podatku od towarów i us³ug z faktury
za tê inwestycjê, której dotyczy³o dane wyliczenie.

Przypisy:

1 Zwane dalej �gminami� lub �j.s.t.�.
2 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.,
3 Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., zwana dalej �ustaw¹ z dnia 11 marca

2004 r.�.
4 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., zwana dalej �ustaw¹ o sa-

morz¹dzie gminnym�.
5 Funkcjonalnie, niekoniecznie literalnie.
6 Tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w decyzji z dnia

29 grudnia 2006 r., znak IS.II/2-443/275/06, opubl. na www.mf.gov.pl,
Naczelnik Opolskiego Urzêdu Skarbowego w interpretacji z dnia 24
sierpnia 2006 r., znak PP/443-44-1-GK/06, opubl. na www.mf.gov.pl

7 Tak S. Brzeszczyñska, Status podatnika VAT w obrocie nieruchomo-
�ciami, opubl. w �Monitorze Podatkowym� Nr 7/2005.

Pe³na dokumentacja wymagana przez prawo krajowe
gwarantem zastosowania 0% stawki VAT

przy wewn¹trzwspólnotowej dostawie towarów

Jacek Matarewicz

Autor jest pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych

Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza skutków orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci w spra-
wie Twoh International przeciwko holenderskiemu Ministrowi Finansów dotycz¹cego obowi¹zków wspó³pracy orga-
nów podatkowych pañstw cz³onkowskich w zakresie wzajemnego informowania siê i pomocy zmierzaj¹cej do jedno-
krotnego opodatkowania transakcji wewn¹trzwspólnotowej. Omawiane orzeczenie jest niezwykle interesuj¹ce dla
polskich podatników, gdy¿ odnosi siê tak¿e do warunków formalnych, jakie musi spe³niæ podatnik, aby móc zastoso-
waæ 0% stawkê podatku VAT do transakcji wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów.

I. ORZECZENIE ETS TWOH INTERNATIONAL
 VS. STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Dnia 27 wrze�nia 2007 r. Europejski Trybuna³ Sprawiedli-
wo�ci wyda³ wyrok w sprawie Twoh International przeciwko Sta-
atssecretaris van Financiën (holenderskie ministerstwo finan-
sów). Sentencja wyroku wydanego w trybie prejudycjalnym by³a
d³ugo oczekiwana, nie tylko przez bezpo�rednio zaintereso-
wanych, ale równie¿ przez podatników opodatkowanych VAT
w innych ni¿ Holandia pañstwach cz³onkowskich. Równie¿

Polska, z uwagi na obowi¹zuj¹ce dzisiaj przepisy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug1, wykaza³a za-
interesowanie luksemburskim rozstrzygniêciem.

Przedmiotem sporu by³a interpretacja art. 28c czê�æ A
lit. a) VI Dyrektywy VAT (77/388/EEC) w zwi¹zku z przepisa-
mi dyrektywy w sprawie wzajemnej pomocy (77/799/EWG)2

oraz rozporz¹dzenia w sprawie wspó³pracy administracyjnej
(218/92/EWG)3 . We wskazanej powy¿ej sprawie chodzi³o o
konsekwencje niespe³nienia krajowych warunków formalnych,
uzale¿niaj¹cych zastosowanie zerowej stawki VAT do
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wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów, z jednoczesnym pra-
wem do obni¿enia podatku VAT nale¿nego o naliczony w po-
przednich fazach obrotu. Bezsporny natomiast pozosta³ sam
fakt zwolnienia, na podstawie VI Dyrektywy, dostawy towa-
rów do kraju Wspólnoty, dokonanej dla podatnika lub osoby
prawnej niepodlegaj¹cej opodatkowaniu, którzy dzia³aj¹ w
takim charakterze w pañstwie cz³onkowskim innym ni¿ pañ-
stwo rozpoczêcia wysy³ki lub transportu towarów. Aby móc
zwolniæ wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê towarów z podatku
VAT nale¿y przeciwstawiæ konkretnej transakcji wewn¹trzw-
spólnotowe nabycie towarów, które by³oby opodatkowane w
pañstwie nabywcy. Omawiany przepis ma chroniæ podatników
przed podwójnym opodatkowaniem towaru b¹d� us³ugi, za-
równo w pañstwie rozpoczêcia, jak i zakoñczenia wysy³ki.
Ochrona ta jest jednak obwarowana pewnymi przes³ankami
natury technicznej, których spe³nienie uprawnia podatnika do
jej realizacji.

Zgodnie z zaistnia³ym stanem faktycznym, skar¿¹ca spó³-
ka holenderska dostarcza³a czê�ci komputerowe przedsiêbior-
stwom maj¹cym siedziby we W³oszech. Strony pos³ugiwa³y siê
w zawieranych przez siebie kontraktach klauzul¹ umown¹ opra-
cowan¹ przez Miêdzynarodow¹ Izbê Handlow¹ stanowi¹c¹ o
zobowi¹zaniu kupuj¹cych do odebrania towarów z pañstwa
sprzedawcy. W zwi¹zku z powy¿szym spó³ka Twoh pozostawi-
³a towary w magazynie w Holandii, sk¹d mia³y one zostaæ ode-
brane przez w³oskich kontrahentów. Prawo holenderskie okre-
�la³o, jakie dokumenty powinien posiadaæ sprzedawca, aby móc
zastosowaæ stawkê zerow¹ w VAT i uznaæ dostawê towarów
jako wewn¹trzwspólnotow¹. Jednym z nich by³o o�wiadczenie
dotycz¹ce dostawy wystawione przez nabywcê towarów, któ-
rego spó³ka Twoh nie otrzyma³a. Pomimo braku dokumentów
skar¿¹cy uzna³, ¿e dostawy by³y dostawami wewn¹trzwspól-
notowymi, do których zastosowanie znajdowa³a zerowa staw-
ka podatku VAT.

Po przeprowadzeniu badania ksi¹g rachunkowych holen-
derskie organy podatkowe uzna³y, ¿e nie zosta³o wykazane, i¿
towary by³y transportowane lub wysy³ane do innego pañstwa
cz³onkowskiego, a w zwi¹zku z tym podatek VAT nies³usznie
nie zosta³ zap³acony. Co wiêcej, organy podatkowe wezwa³y
spó³kê do zap³aty nie tylko nale¿nego podatku od warto�ci
dodanej, ale równie¿ dodatkowego zobowi¹zania podatkowe-
go wynosz¹cego 100% warto�ci nale¿nego podatku. W odpo-
wiedzi na stanowisko organów podatkowych spó³ka Twoh za-
¿¹da³a, aby holenderskie organy podatkowe zasiêgnê³y infor-
macji od w³oskich organów, co pozwoli³oby na ustalenie
wewn¹trzwspólnotowego charakteru spornych dostaw na pod-
stawie wskazanej dyrektywy w sprawie wzajemnej pomocy
(77/799/EWG) oraz rozporz¹dzenia w sprawie wspó³pracy ad-
ministracyjnej (218/92/EWG).

Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo�ci odpowiadaj¹c na py-
tanie prejudycjalne zadane przez Hoge Raad der Nederlan-
den stwierdzi³, ¿e ka¿demu wewn¹trzwspólnotowemu nabyciu
towarów opodatkowanemu w pañstwie cz³onkowskim, w któ-
rym zakoñczono wewn¹trzwspólnotow¹ wysy³kê lub wewn¹trz-
wspólnotowy transport towarów, odpowiada dostawa zwolnio-
na z opodatkowania w pañstwie cz³onkowskim, w którym ta
wysy³ka lub transport zosta³y rozpoczête. Jednocze�nie ETS
podniós³, i¿ dowody, jakie musz¹ przed³o¿yæ podatnicy, aby
udokumentowaæ transakcjê zwolnion¹ z VAT nie s¹ ju¿ objête

zakresem przedmiotowym VI Dyrektywy. To pañstwa cz³onkow-
skie s¹ odpowiedzialne za wprowadzenie wymogów formalnych,
umo¿liwiaj¹cych organom rzetelne rozpoznanie transakcji jako
wewn¹trzwspólnotowej. Odnosz¹c siê do zarzutu podatnika
dotycz¹cego nieprzestrzegania przez holenderskie organy
podatkowe przepisów wskazanego ju¿ rozporz¹dzenia i dyrek-
tywy o wzajemnej wspó³pracy organów podatkowych pañstw
cz³onkowskich sêdziowie uznali, ¿e o ile organy te z ca³¹ pew-
no�ci¹ maj¹ mo¿liwo�æ zwracania siê z wnioskiem o informa-
cje do w³a�ciwych organów innego pañstwa cz³onkowskiego,
to zwrócenie siê z takim wnioskiem nie jest w ¿aden sposób
obowi¹zkowe (�such a request does not in any way constitute
an obligation�). Ponadto w uzasadnieniu wyroku czytamy, i¿
nawet je�li organy podatkowe pañstwa cz³onkowskiego dosta-
wy (w przedmiotowej sprawie Holandii) uzyska³y od pañstwa
cz³onkowskiego przeznaczenia informacje, zgodnie z którymi
kupuj¹cy z³o¿y³ organom podatkowym tego pañstwa deklara-
cjê dotycz¹c¹ nabycia wewn¹trzwspólnotowego, to tego rodzaju
deklaracja nie stanowi przes¹dzaj¹cego dowodu, który pozwa-
la³by na ustalenie, ¿e towary rzeczywi�cie opu�ci³y terytorium
pañstwa cz³onkowskiego dostawy (�decisive proof capable of
establishing that the goods actually left the territory...�). W
zwi¹zku z takim stanowiskiem ustalenie rzeczywistego zdarze-
nia ma miejsce tylko i wy³¹cznie na podstawie przepisów kra-
jowych, które powinny kreowaæ uprawnienia organów podat-
kowych w taki sposób, aby umo¿liwiæ im skuteczne wdra¿anie
regulacji unijnych.

II. WP£YW ORZECZENIA NA POLSKIE PRZEPISY

Prawo polskie równie¿ wprowadza wymogi formalne maj¹-
ce potwierdzaæ dokonanie transakcji wewn¹trzwspólnotowej.
Z uwagi na otwarcie granic pomiêdzy pañstwami cz³onkowski-
mi nie kontroluje siê towarów na granicach pañstw wewn¹trz
Wspólnoty. W przypadku eksportu towaru i wywozu go z Pol-
ski poza terytorium Wspólnoty, problem wydaje siê byæ roz-
wi¹zany z uwagi na dokument celny potwierdzaj¹cy fakt wy-
wozu. W przypadku wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów
sytuacja okazuje siê zupe³nie inna i dlatego te¿ to dokumenty
prywatne maj¹ potwierdzaæ dokonanie wywozu towaru z Pol-
ski. Szczegó³owo warunki stosowania stawki wynosz¹cej 0%
do wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów okre�la art. 42
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. W my�l powy¿szego przepisu
wewn¹trzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatko-
waniu wed³ug stawki podatku 0%, pod warunkiem ¿e podat-
nik dokona³ dostawy na rzecz nabywcy posiadaj¹cego w³a-
�ciwy i wa¿ny numer identyfikacyjny dla transakcji wewn¹trz-
wspólnotowych, nadany przez pañstwo cz³onkowskie w³a�ci-
we dla nabywcy, zawieraj¹cy dwuliterowy kod stosowany dla
podatku od warto�ci dodanej, i poda³ ten numer oraz swój nu-
mer VAT UE na fakturze stwierdzaj¹cej dostawê towarów. Po-
nadto podatnik powinien, przed z³o¿eniem deklaracji podatko-
wej za dany okres rozliczeniowy, posiadaæ w swojej dokumen-
tacji dowody, ¿e towary bêd¹ce przedmiotem wewn¹trzwspól-
notowej dostawy zosta³y wywiezione z terytorium kraju i do-
starczone do nabywcy na terytorium pañstwa cz³onkowskiego
inne ni¿ terytorium kraju. Dowodami, o których mowa w zdaniu
poprzednim, s¹:
� dokumenty przewozowe otrzymane od przewo�nika (spe-

dytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium
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kraju, z których jednoznacznie wynika, ¿e towary zosta³y
dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju � w przy-
padku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewo�nikowi
(spedytorowi),

� kopia faktury,
� specyfikacja poszczególnych sztuk ³adunku.

Dokumenty przewozowe s¹ oczywi�cie wymagane tylko i
wy³¹cznie, gdy podatnik korzysta z us³ug spedytora. Mo¿e siê
bowiem zdarzyæ, ¿e podatnik sam dokonuje dostawy przy u¿y-
ciu w³asnego �rodka transportu podatnika lub nabywcy. W ta-
kim przypadku oprócz kopii faktury i specyfikacji poszczegól-
nych sztuk ³adunku dla udokumentowania transakcji wewn¹trz-
wspólnotowej wymagany jest dokument zawieraj¹cy dane okre-
�laj¹ce:
1) podatnika (imiê, nazwisko, adres, siedziba);
2) towary, ich ilo�æ oraz potwierdzenie przyjêcia ich przez na-

bywcê znajduj¹cego siê w innym ni¿ Polska pañstwie cz³on-
kowskim;

3) rodzaj oraz numer rejestracyjny �rodka transportu, którym
s¹ wywo¿one towary, lub numer lotu � w przypadku gdy
towary przewo¿one s¹ �rodkami transportu lotniczego.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ w przypadku gdy powy¿ej

przedstawione przez podatnika dokumenty nie potwierdzaj¹
dokonania wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów, fakt, ¿e
mia³a ona miejsce, mo¿na uprawdopodobniæ poprzez przed-
stawienie organom innych dokumentów, m.in. korespondencji
handlowej z nabywc¹ b¹d� dokumentów dotycz¹cych kosztów
ubezpieczenia lub frachtu. Ustawodawca polski pos³uguje siê
zwrotem �w szczególno�ci�, czym umo¿liwia podatnikowi udo-
wodnienie wymaganego przez prawo faktu, w celu zastosowa-
nia preferencyjnej zerowej stawki.

W konkluzji nale¿y konstatowaæ, i¿ polska regulacja jest
zgodna z prawem unijnym, które daje pañstwom cz³onkowskim
prawo do okre�lania wymogów formalnych przy wprowadzaniu
w ¿ycie jego postanowieñ. Zgodnie z sentencj¹ orzeczenia
ETS artyku³ 28c czê�æ A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrek-
tywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie har-
monizacji ustawodawstw pañstw cz³onkowskich w odniesie-
niu do podatków obrotowych � wspólny system podatku od
warto�ci dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku,
zmienionej dyrektyw¹ Rady 95/7/EWG z dnia 10 kwietnia
1995 r., w zwi¹zku z dyrektyw¹ Rady 77/799/EWG z dnia 19
grudnia 1977 r. dotycz¹c¹ wzajemnej pomocy w³a�ciwych
w³adz pañstw cz³onkowskich w dziedzinie podatków bezpo-
�rednich i po�rednich, zmienion¹ dyrektyw¹ Rady 92/12/EWG
z dnia 25 lutego 1992 r., oraz w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem
Rady (EWG) nr 218/92 z dnia 27 stycznia 1992 r. w sprawie
wspó³pracy administracyjnej w dziedzinie podatków po�rednich
(VAT), nale¿y interpretowaæ w ten sposób, ¿e polskie organy
podatkowe, jako organy podatkowe pañstwa cz³onkowskiego
rozpoczêcia wysy³ki lub transportu towarów w ramach dostawy
wewn¹trzwspólnotowej, nie s¹ zobowi¹zane do wyst¹pienia
z wnioskiem o udzielenie informacji do organów pañstwa
cz³onkowskiego, które dostawca wskazuje jako pañstwo
przeznaczenia.

Przypisy:

1 Dz.U. z 2004 r. Nr 55 poz. 535 ze zm., zwana dalej �ustaw¹ z dnia
11 marca 2004 r.�.

2 Dz.U.UE.L.79.331.8 ze zm.
3 Dz.U.UE.L.03.264.1.

Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci
3 marca 2005 r. (C-472/03)
Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci w sprawie Staatssecretaris van Financiën przeciwko Arthur Andersen
& Co. Accountants c.s.

Sentencj¹ wyroku jest stwierdzenie, ¿e art. 13 czê�æ B lit. a) szóstej dyrektywy 77/388, dotycz¹cy zwolnienia od podatku od
warto�ci dodanej czynno�ci ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym us³ug pokrewnych tym czynno�ciom, nale¿y interpreto-
waæ w ten sposób, ¿e czynno�ci �back office�, polegaj¹ce na wykonywaniu za wynagrodzeniem us³ug na rzecz zak³adu ubezpie-
czeniowego, nie stanowi¹ us³ug pokrewnych czynno�ciom ubezpieczeniowym dokonywanym przez brokera b¹d� po�rednika ubez-
pieczeniowego w rozumieniu tego przepisu.

W istocie skoro, z jednej strony, wspomniane us³ugi posiadaj¹ specyficzne elementy, takie jak ustalanie i wyp³ata prowizji
po�rednikom ubezpieczeniowym, utrzymywanie kontaktów z po�rednikami, zarz¹dzanie aspektami zwi¹zanymi z reasekuracj¹
oraz dostarczanie informacji po�rednikom ubezpieczeniowym i administracji podatkowej, a z drugiej strony, istotne aspekty po-
�rednictwa ubezpieczeniowego, takie jak wyszukiwanie klientów ubezpieczeniowych i kontaktowanie ich z ubezpieczycielem, nie
maj¹ miejsca w tym przypadku, to czynno�ci, o których mowa, musz¹ byæ rozumiane jako forma wspó³pracy polegaj¹ca na wspie-
raniu zak³adu ubezpieczeniowego w wykonywaniu normalnie nale¿¹cej do niego dzia³alno�ci, bez wchodzenia w stosunki umowne
z ubezpieczonymi, i oznaczaj¹ podzia³ dzia³alno�ci zak³adu ubezpieczeniowego, a nie �wiadczenie us³ug przez po�rednika ubez-
pieczeniowego.

Opracowa³a: Marta Dubec
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Problemy praktyczne przy obliczaniu wska�nika proporcji
� artyku³ dyskusyjny

Krzysztof K³oskowski

Autor jest prawnikiem, pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych

Istotnym problemem, przed którym staj¹ podatnicy podatku od towarów i us³ug zobowi¹zani do ustalenia proporcji,
o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.1, jest zagadnienie uwzglêdniania w strukturze wewn¹trzwspól-
notowego nabycia towarów lub te¿ importu us³ug, jak równie¿ wykonywania sporadycznych us³ug finansowych. Pro-
blem jest o tyle istotny, ¿e w tym zakresie nie ma jednolitego stanowiska organów podatkowych.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w
stosunku do towarów i us³ug, które s¹ wykorzystywane przez
podatników do wykonywania czynno�ci, w zwi¹zku z którymi
przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego, jak
i czynno�ci, w zwi¹zku z którymi takie prawo nie przys³uguje,
podatnik jest obowi¹zany do odrêbnego ustalenia kwot podat-
ku naliczonego zwi¹zanych z czynno�ciami, w stosunku do
których przys³uguje mu prawo do obni¿enia kwoty podatku na-
le¿nego. Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 2 powo³anej ustawy,
je¿eli nie jest mo¿liwe wyodrêbnienie ca³o�ci b¹d� czê�ci kwot,
o których mowa w ust. 1 tego artyku³u, podatnik mo¿e pomniej-
szyæ kwotê podatku nale¿nego o tak¹ czê�æ kwoty podatku
naliczonego, któr¹ mo¿na proporcjonalnie przypisaæ czynno-
�ciom, w stosunku do których podatnikowi przys³uguje prawo
do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego (z tym, ¿e na podsta-
wie art. 90 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., je¿eli wska�-
nik proporcji przekroczy³ 98%, podatnik ma prawo do pe³nego
odliczenia, a je¿eli wska�nik proporcji nie przekroczy³ 2% �
podatnik nie ma w ogóle prawa do odliczenia podatku naliczo-
nego). W art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawo-
dawca postanowi³, ¿e proporcjê ustala siê jako udzia³ roczne-
go obrotu z tytu³u czynno�ci, w zwi¹zku z którymi przys³uguje
prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego, w ca³kowitym
obrocie uzyskanym z tytu³u czynno�ci, w zwi¹zku z którymi
przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego, oraz
czynno�ci, w zwi¹zku z którymi podatnikowi nie przys³uguje
takie prawo. Do obrotu stanowi¹cego podstawê obliczenia pro-
porcji nie wlicza siê obrotu uzyskanego z tytu³u dostawy �rod-
ków trwa³ych podatnika na potrzeby jego dzia³alno�ci. Nie wli-
cza siê równie¿ obrotu uzyskanego z tytu³u dokonywanych spo-
radycznie transakcji zwi¹zanych z nieruchomo�ciami oraz us³u-
gami po�rednictwa finansowego, które s¹ okre�lone w poz. 4
za³¹cznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Analizuj¹c
powy¿sze przepisy nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca pos³u-
¿y³ siê okre�leniem czynno�ci daj¹cych prawo do odliczenia,
jak równie¿ czynno�ci takiego prawa nie daj¹cych. Brak jest w
tym przepisie odniesienia siê do pojêcia sprzeda¿y. W my�l
art. 22 pkt 22 powo³anej ustawy przez sprzeda¿ nale¿y rozu-
mieæ odp³atn¹ dostawê towarów na terytorium kraju, odp³atne

�wiadczenie us³ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz
wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê towarów.

Przez czynno�ci daj¹ce prawo do odliczenia podatku nale¿y
tak¿e rozumieæ czynno�ci opodatkowane stawkami ni¿szymi od
podstawowej, jak równie¿ czynno�ci nieopodatkowane na teryto-
rium kraju, z tytu³u wykonywania których, na podstawie odrêbnych
przepisów przys³uguje jednak prawo do odliczenia podatku. Nato-
miast czynno�ci, z tytu³u których nie przys³uguje prawo do odlicze-
nia podatku, to � poza sprzeda¿¹ zwolnion¹ � równie¿ czynno�ci
niepodlegaj¹ce opodatkowaniu, z tytu³u wykonywania których nie
przys³uguje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W zakresie omawianego problemu warto siêgn¹æ do regu-
lacji prawa wspólnotowego. Zgodnie z art. 173 ust. 1 Dyrekty-
wy Rady Nr 2006/112/WE2  w sprawie wspólnego systemu po-
datku od warto�ci dodanej w odniesieniu do towarów i us³ug
wykorzystywanych przez podatnika zarówno do dokonywania
transakcji daj¹cych prawo do odliczenia, o których mowa w
art. 168, 169 i 170 Dyrektywy 2004/112/WE, jak i transakcji
niedaj¹cych prawa do odliczenia, odliczenie bêdzie dotyczy³o
tylko takiej czê�ci podatku od towarów i us³ug, która proporcjo-
nalnie przypada na kwotê tych pierwszych transakcji. Zgodnie
z art. 174 Dyrektywy proporcja podlegaj¹ca odliczeniu jest
kwot¹ u³amkow¹ z³o¿on¹ z nastêpuj¹cych kwot:
a) w liczniku � ca³kowitej wysoko�ci obrotu w danym roku, z

wy³¹czeniem VAT, uzyskanego z transakcji, które daj¹ pra-
wo do odliczenia zgodnie z art. 168 i 169 Dyrektywy 2006/
112/WE;

b) w mianowniku � ca³kowitej wysoko�ci obrotu w danym roku, z
wy³¹czeniem VAT, uzyskanego z transakcji uwzglêdnionych
w liczniku oraz transakcji, które nie daj¹ prawa do odliczenia.
Dyrektywa wskazuje, ¿e przy obliczaniu proporcji nale¿y

uwzglêdniæ �obrót z tytu³u transakcji które daj¹ prawo do odli-
czenia oraz transakcji, które nie daj¹ prawa do odliczenia�.

Nale¿y wskazaæ, i¿ ustawa z dnia 11 marca 2004 r. przy
okre�laniu sposobu obliczania proporcji pos³uguje siê pojêciem
obrotu. Zgodnie z art. 29 ust. 1 powo³anej ustawy podstaw¹
opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug jest obrót, któ-
rym jest kwota nale¿na z tytu³u sprzeda¿y. Jak wskazano po-
wy¿ej, sprzeda¿¹ w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
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jest dostawa towarów i �wiadczenie us³ug na terytorium kraju,
wewn¹trzwspólnotowa dostawa towarów oraz eksport towarów.
Tak wiêc nie mie�ci siê w tym pojêciu wewn¹trzwspólnotowe
nabycie towarów, jak równie¿ import us³ug. Przy tych dwóch
czynno�ciach to nabywca jest zobowi¹zany do rozliczenia po-
datku i wykazania ich w sk³adanych deklaracjach, a zwi¹zku z
tym trudno tu mówiæ o kwocie nale¿nej z tytu³u sprzeda¿y u
takiego podatnika. To¿sama sytuacja wystêpuje w odniesieniu
do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

W tym zakresie czê�æ organów podatkowych prezentuje
odmienne stanowisko. Przyk³adowo w postanowieniu w sprawie
interpretacji prawa podatkowego z dnia 3 czerwca 2005 r. Na-
czelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzêdu Skarbowego wska-
za³ �Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e import us³ug w zale¿no�ci od zakwali-
fikowania do odpowiedniej grupy us³ug, jest czynno�ci¹ opodat-
kowan¹ lub zwolnion¹ z VAT. Tym samym dokonanie importu
us³ugi opodatkowanej VAT, powoduje konieczno�æ ustalenia
podatku nale¿nego, który z kolei jest podatkiem naliczonym. W
�wietle powo³anych wy¿ej przepisów w ocenie Naczelnika tut.
Urzêdu, przy ustalaniu struktury, o której mowa w art. 90 ustawy
o VAT, warto�æ czynno�ci z tytu³u importu us³ug winna byæ bra-
na pod uwagê w przypadku ustalania warto�ci czynno�ci, w sto-
sunku do których podatnikowi przys³uguje prawo do odliczenia.�3

Odmienne stanowisko zaprezentowa³ m.in. Naczelnik Dru-
giego Mazowieckiego Urzêdu Skarbowego w postanowieniu w
sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 14 lipca 2006 r.:
�(�) W my�l ust. 3 proporcjê wylicza siê jako udzia³ rocznego
obrotu z tytu³u czynno�ci, w zwi¹zku z którymi przys³uguje pra-
wo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego, w ca³kowitym obro-
cie uzyskanym z tytu³u czynno�ci, w zwi¹zku z którymi przys³u-
guje prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego oraz czyn-
no�ci, w zwi¹zku z którymi takie prawo nie przys³uguje. Nale¿y
podkre�liæ, i¿ dla potrzeb art. 90-91 polski ustawodawca nie stwo-
rzy³ odrêbnej definicji obrotu. St¹d te¿ wniosek, i¿ pojêcie to
nale¿y rozumieæ, tak jak to zosta³o zdefiniowane w art. 29 ust. 1
ustawy, zgodnie z którym obrotem jest kwota nale¿na z tytu³u
sprzeda¿y, pomniejszona o kwotê nale¿nego podatku. Z kolei
przez sprzeda¿ � w my�l art. 2 ust. 22 � nale¿y rozumieæ odp³at-
n¹ dostawê towarów i odp³atne �wiadczenie us³ug na terytorium
kraju, eksport towarów oraz wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê to-
warów. Zgodnie z powy¿szym import us³ug oraz wewn¹trzwspól-
notowe nabycie towarów nie stanowi¹ sprzeda¿y w rozumieniu
przepisów art. 2. Tym samym warto�æ importu us³ug oraz war-

to�æ wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów nie powiêksza
kwoty obrotu, o którym mowa w art. 90.�4

Interesuj¹ce jest równie¿ postanowienie w sprawie inter-
pretacji prawa podatkowego wydane przez Naczelnika Opol-
skiego Urzêdu Skarbowego z dnia 10 maja 2005 r., w którym
organ wskaza³: �(�) Zatem w przypadku importu us³ug poda-
tek jest odprowadzany od kwoty, któr¹ p³aci nabywca niejako
za us³ugodawcê, nie natomiast w zwi¹zku z otrzymywan¹ na-
le¿no�ci¹ wynikaj¹c¹ z tytu³u wykonania czynno�ci podlegaj¹-
cych opodatkowaniu. W tym miejscu nale¿y podkre�liæ, i¿ po-
wy¿sze jest zgodne równie¿ z postanowieniami Szóstej Dyrek-
tywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prze-
pisów Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych podatków obroto-
wych wspólny system podatku od warto�ci dodanej: ujednoli-
cona podstawa wymiaru podatku (77/388/ECC) zwanej dalej
«Dyrektyw¹». Mianowicie w przepisach Dyrektywy wyra�nie
odró¿niono czynno�ci wykonywane przez podatników wystê-
puj¹cych w takim charakterze, w zwi¹zku z którymi powstaje
obowi¹zek podatkowy, od osób zobowi¹zanych do zap³aty po-
datku. W opinii tut. organu podatkowego powy¿sze powoduje,
i¿ kwota ta nie jest objêta regulacj¹ art. 90 ust. 3 ustawy, gdy¿
nie stanowi obrotu Spó³ki.�5

Maj¹c na wzglêdzie zaprezentowan¹ argumentacjê, nale-
¿y zgodziæ siê z dwiema powy¿szymi interpretacjami, gdy¿ na
gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie ma podstaw do
uwzglêdniania importu us³ug, wewn¹trzwspólnotowgo nabycia
towarów oraz nabycia towarów, dla którego podatnikiem jest
nabywca przy obliczaniu wska�nika proporcji, o którym mowa
w art. 90 powo³anej ustawy. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ polska
ustawa o podatku od towarów i us³ug nie jest w tym zakresie
zgodna z Dyrektyw¹ 2006/112/WE. W zwi¹zku z tym, je¿eli
obliczenie proporcji zgodnie z Dyrektyw¹ 2006/112/WE (z
uwzglêdnieniem obrotu z tytu³u importu us³ug oraz nabycia
wewn¹trzwspólnotowego) jest korzystniejsze dla podatnika ni¿
obliczenie proporcji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11
marca 2004 r., podatnicy mog¹ stosowaæ bezpo�rednio regu-
lacjê art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE (w kwestii mo¿liwo�ci
bezpo�redniego stosowania prawa wspólnotowego w przypad-
ku nieprawid³owej jego implementacji wypowiada³ siê Europej-
ski Trybuna³ Sprawiedliwo�ci m.in. w sprawach C-62/00 Marks
& Spencer, C-8/81 Becker, C-103/88 Fratelli Costanzo i innych).

Innym istotnym problemem, przed którym staj¹ podatnicy
zobowi¹zani do obliczenia wska�nika proporcji, jest uwzglêd-
nianie b¹d� nieuwzglêdnianie �sporadycznie� wykonywanych

WARUNKI PRENUMERATY
Prenumerata roczna na 2008 rok � 299 z³

Prenumerata pó³roczna � 174 z³
Prenumerata kwartalna � 87 z³

Prenumerata dwuletnia � 599 z³
na okres od stycznia 2008 r. do grudnia 2009 r.

Numer konta bankowego
Bank PEKAO S.A. X O/Warszawa 05 1240 1095 1111 0000 0336 0569
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us³ug po�rednictwa finansowego. Problemem jest interpreta-
cja pojêcia �sporadycznie�. Dyrektywa 2006/112/WE pos³ugu-
je siê w tym zakresie pojêciem �incidental�, które nale¿y t³u-
maczyæ jako incydentalny, sporadyczny. Zgodnie z definicj¹
s³ownikow¹ incydentalny znaczy maj¹cy ma³e znaczenie lub
zdarzaj¹cy siê bardzo rzadko, natomiast sporadyczny nale¿y
rozumieæ jako wystêpuj¹cy rzadko, nieregularnie. Maj¹c na
wzglêdzie definicje s³ownikowe nale¿y zauwa¿yæ, i¿ u¿yty przez
europejskiego ustawodawcê zwrot nie pokrywa siê z okre�le-
niem zastosowanym przez polskiego ustawodawcê. Pomocne
przy ustaleniu co nale¿y rozumieæ przez czynno�ci sporadycz-
ne, mo¿e byæ orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawie-
dliwo�æ, który odniós³ siê do tego problemu m.in. w sprawie
C-306/94 Regie Dauphinoise oraz w sprawie C-77/01 Empresa
de Desenvolvimento. W orzeczeniach tych Trybuna³ wskaza³,
¿e transakcja mo¿e zostaæ uznana za sporadyczn¹, gdy stano-
wi poboczny element dzia³alno�ci. Natomiast o sporadyczno�ci
nie mo¿na mówiæ w przypadku, gdy transakcje finansowe sta-
nowi¹ bezpo�redni¹, sta³¹, ale równie¿ istotn¹ czê�æ dzia³alno-
�ci podatnika. W ocenie Trybuna³u wa¿ne jest równie¿, ¿e wolu-
men transakcji w tym zakresie nie ma decyduj¹cego znaczenia
� mo¿e co najwy¿ej mieæ jedynie charakter pomocniczy.

Maj¹c na wzglêdzie orzecznictwo Europejskiego Trybuna-
³u Sprawiedliwo�ci nale¿y interpretowaæ art. 90 ust. 6 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. w ten sposób, ¿e nie tylko czêstotliwo�æ
ich wykonywania ma znaczenie, ale tak¿e to, czy stanowi¹ one
uzupe³nienie zasadniczej dzia³alno�ci firmy. Tylko czynno�ci,
które nie s¹ sta³ym i bezpo�rednim, a jednocze�nie nie-
zbêdnym uzupe³nieniem dzia³alno�ci podstawowej mog¹
byæ uznane za sporadyczne. W tym zakresie nie ma prostej
odpowiedzi, ale bior¹c powy¿sze przes³anki pod uwagê przy
analizie wykonywanych przez podatnika us³ug po�rednictwa
finansowego z du¿¹ doz¹ pewno�ci mo¿na ustaliæ, czy w da-
nym przypadku mamy do czynienia z czynno�ciami sporadycz-
nymi, czy te¿ nie.

Przypisy:

1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U.
Nr 54, poz. 535 ze zm. zwana dalej �ustaw¹ z dnia 11 marca 2004 r.�.

2 Dalej zwana �Dyrektyw¹ 2006/112/WE�.
3 Sygn. 1471/NUR2/443-134/05/E£.
4 Sygn. 1472/RPP1/443-405/2006/PS.
5 Sygn. PP/443-11-2-GK/06.

Konferencje i Seminaria ISP � odpowiedzi na pytania Uczestników
1. Podatnik w roku 2004 zawar³ umowê leasingu finansowego. Warto�æ przedmiotu leasingu, jak równie¿ harmono-

gram sp³at rat kapita³owych zosta³y okre�lone w CHF oraz przeliczone na PLN po obowi¹zuj¹cym kursie z dnia zawarcia
umowy. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Podatnika, leasing � zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie
sp³acany jest w PLN. Finansuj¹cy co miesi¹c wystawia fakturê, która zawiera kwotê raty kapita³owej oraz odsetkowej
wyra¿onej w PLN, przeliczonej po kursie z dnia wystawienia faktury. Podatnik ksiêguje powy¿sze zobowi¹zanie w PLN. W
zwi¹zku ze znacznym spadkiem kursu CHF/PLN u Podatnika pojawi³a siê w¹tpliwo�æ, czy nierozliczona kwota zobowi¹-
zania wobec towarzystwa leasingowego bêdzie stanowi³a dla Podatnika przychód podatkowy oraz ksiêgowy, jak równie¿
rodzi siê w¹tpliwo�æ czy nale¿y dokonaæ korekty warto�ci pocz¹tkowej �rodka trwa³ego oraz odpisów amortyzacyjnych?

Z przedstawionych przez Podatnika informacji nie wynika jed-
noznacznie stan faktyczny. W opinii ISP przedstawiona sytuacja
mo¿e wskazywaæ, i¿ Podatnik nie ma obowi¹zku rozpoznania przy-
chodu z tytu³u nierozliczonej kwoty zobowi¹zania leasingowego
powsta³ej na skutek znacznego spadku kursu CHF/PLN, z powo-
du prawdopodobnego okre�lenia kwoty nale¿no�ci w PLN. Przy
przyjêciu takiego za³o¿enia powy¿sza sytuacja nie powoduje pro-
blemu wystêpowania ró¿nic kursowych. Niemniej jednak jedno-
znaczne wskazanie stanowiska w przedstawionej sprawie nie jest
mo¿liwe bez szczegó³owej analizy umowy zawartej z towarzystwem
leasingowym.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, za warto�æ pocz¹tkow¹
�rodków trwa³ych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych, z
uwzglêdnieniem ust. 2-18, uwa¿a siê:
1) w razie nabycia w drodze kupna � cenê ich nabycia,
2) w razie czê�ciowo odp³atnego nabycia � cenê ich nabycia po-

wiêkszon¹ o warto�æ przychodu, okre�lonego w art. 11 ust. 2b,
3) w razie wytworzenia we w³asnym zakresie � koszt wytworze-

nia,
4) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieod-

p³atny sposób � warto�æ rynkow¹ z dnia nabycia, chyba ¿e
umowa darowizny albo umowa o nieodp³atnym przekazaniu
okre�la tê warto�æ w ni¿szej wysoko�ci,

5) w razie nabycia w postaci wk³adu niepieniê¿nego (aportu)
wniesionego do spó³ki cywilnej lub osobowej spó³ki handlowej
� ustalon¹ przez wspólników na dzieñ wniesienia wk³adu lub
udzia³u, warto�æ poszczególnych �rodków trwa³ych oraz war-

to�ci niematerialnych i prawnych, nie wy¿sz¹ jednak od ich
warto�ci rynkowej, z dnia wniesienia wk³adu,

6) w razie otrzymania w zwi¹zku z likwidacj¹ osoby prawnej, z
zastrze¿eniem ust. 14b, ustalon¹ przez podatnika warto�æ po-
szczególnych �rodków trwa³ych oraz warto�ci niematerialnych
i prawnych, nie wy¿sz¹ jednak od ich warto�ci rynkowej.
W przypadku, gdy cena nabycia zosta³a okre�lona w umowie,

to nale¿y uznaæ, i¿ warto�æ pocz¹tkow¹ �rodka trwa³ego stanowi
nale¿no�æ wyra¿ona w umowie. Z przedstawionego stanu faktycz-
nego wynika, ¿e w umowie zawartej miêdzy Podatnikiem a towa-
rzystwem leasingowym zosta³a wyra¿ona warto�æ przedmiotu
leasingu, która stanowi warto�æ pocz¹tkow¹ �rodka trwa³ego, w
zwi¹zku z czym mo¿na uznaæ, i¿ w przedmiotowym przypadku nie
zachodzi potrzeba dokonywania korekty warto�ci pocz¹tkowej, a
tym samym odpisów amortyzacyjnych.

Przedstawiony stan faktyczny rodzi jednak ryzyko przyjêcia
przez organy podatkowe odmiennego stanowiska w sprawie, tzn.
polegaj¹cego na konieczno�ci rozpoznania kwoty zobowi¹zania
jako przychodu z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.,
zgodnie z którym za przychód z pozarolniczej dzia³alno�ci gospo-
darczej uwa¿a siê kwoty nale¿ne, choæby nie zosta³y faktycznie
otrzymane, po wy³¹czeniu warto�ci zwróconych towarów, udzielo-
nych bonifikat i skont. Z przepisu tego wynika bowiem koniecz-
no�æ uznania za przychód ka¿dego przysporzenia maj¹tkowego o
daj¹cej siê okre�liæ wysoko�ci. W przypadku takiej kwalifikacji,
przychód nale¿y rozpoznaæ na dzieñ zakoñczenia obowi¹zywania
umowy.

Opracowa³a: Urszula Winkowska



Artyku³y i studia PODATKI PO�REDNIE

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 12/2007 13

Zadatek bez VAT � artyku³ dyskusyjny

Ma³gorzata Militz

Autorka jest doradc¹ podatkowym

W bran¿y turystycznej, samochodowej, budowlanej powszechn¹ praktyk¹ przy zawieraniu umów jest pobieranie za-
datków. Zadatek jest potwierdzeniem zawarcia umowy, i jednocze�nie ma to znaczenie, ¿e w razie niewykonania
umowy przez jedn¹ ze stron, druga strona mo¿e od umowy odst¹piæ i zadatek zatrzymaæ. W ostatnim czasie, z uwagi
na wyrok ETS w sprawie Societe thermale d�Eugenie-les-Bains1  pojawi³y siê pogl¹dy, i¿ zatrzymany zadatek nie pod-
lega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug2 . Wydaje siê, ¿e sprawa jest jeszcze powa¿niejsza � analiza prze-
pisów prawa wspólnotowego oraz wskazanego wyroku ETS uzasadnia bowiem wniosek, ¿e tak¿e otrzymanie zadatku
nie podlega opodatkowaniu VAT-em.

CZYM JEST ZADATEK?

Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w S³owniku jêzyka polskiego
zadatek �to suma pieniê¿na dawana przy zawarciu umowy w
celu zapewnienia jej wykonania�.3  Zadatek jest wiêc potwier-
dzeniem zawarcia umowy, ale tak¿e dyscyplinuje obie strony
do jej wykonania4. Co wa¿ne, zadatek jest dawany przez jedn¹
ze stron, ale skutki prawne rozci¹gaj¹ siê na obie strony umo-
wy. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zadatek mo¿e spe³niaæ jeszcze jedn¹
rolê � rolê odszkodowawcz¹. Jak wynika z tre�ci art. 394 § 1
Kodeksu cywilnego, w przypadku braku odmiennego zastrze-
¿enia umownego albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu
umowy ma to znaczenie, ¿e w razie niewykonania umowy przez
jedn¹ ze stron druga strona mo¿e bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zacho-
waæ, a je¿eli sama go da³a, mo¿e ¿¹daæ sumy dwukrotnie wy-
¿szej. Skorzystanie z uprawnienia zwi¹zanego z zadatkiem
zwalnia ca³kowicie osobê, która z niego skorzysta³a, z konse-
kwencji zwi¹zanych z niewykonaniem umowy. Jednak je�li
umowa zostanie wykonana, zadatek podlega zaliczeniu na po-
czet �wiadczenia strony, która go da³a; je¿eli zaliczenie nie jest
mo¿liwe, zadatek ulega zwrotowi. Jak zgodnie przyjmuje siê
zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie � zadatek jest szcze-
góln¹ umown¹ sankcj¹ za niewykonanie umowy, a jego pod-
stawow¹ funkcj¹ jest dyscyplinowanie stron w dotrzymaniu
zawartej umowy, potwierdzonej zadatkiem. Funkcji takiej nie
spe³nia zaliczka, gdy¿ jest to czê�æ nale¿no�ci wp³acana lub
wyp³acana z góry na poczet tej nale¿no�ci5. Zaliczka przynosi
jednostronn¹ korzy�æ sprzedawcy i w istocie jest form¹ bez-
p³atnego kredytowania sprzedawcy przez kupuj¹cego.

Maj¹c na uwadze funkcjê jak¹ spe³nia wrêczenie zadatku
przy zawarciu umowy, trudno uznaæ, ¿e stanowi on p³atno�æ
na poczet dostawy towarów czy te¿ �wiadczenia us³ug � jak
ma to miejsce w przypadku wrêczenia zaliczki.

POLSKIE PRZEPISY O OPODATKOWANIU ZADATKU

Przepisy w zakresie podatku od towarów i us³ug nie ró¿ni-
cuj¹ skutków podatkowych zwi¹zanych z otrzymaniem zaliczki
czy te¿ zadatku. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug6 , w przypadku
gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedp³aty lub raty, obrotem jest
równie¿ kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedp³at lub
rat, pomniejszona o przypadaj¹c¹ od nich kwotê podatku. Do-
tyczy to równie¿ otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i
na inne dop³aty o podobnym charakterze. Oznacza to, ¿e opo-
datkowaniu podatkiem od towarów i us³ug podlega zarówno
otrzymanie zaliczki na poczet ceny towaru (czy us³ugi), jak rów-
nie¿ otrzymanie zadatku.

PRZEPISY WSPÓLNOTOWE
O OPODATKOWANIU ZADATKU

Dokonuj¹c analizy przepisów wspólnotowych w zakresie
VAT, dochodzimy jednak do wniosku, i¿ opodatkowaniu powin-
ny podlegaæ jedynie zaliczki. Zgodnie bowiem z art. 65 Dyrek-
tywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., obowi¹-
zuj¹cej od 1 stycznia 2007 r., w przypadku wp³aty zaliczek przed
dostaw¹ towarów lub �wiadczeniem us³ug, VAT staje siê wy-
magalny w momencie otrzymania wp³aty i naliczany jest od
wysoko�ci otrzymanej wp³aty. Oznacza to, ¿e w my�l przepi-
sów wspólnotowych opodatkowaniu podlega jedynie otrzyma-
nie zaliczki; Dyrektywa milczy za� w kwestii opodatkowania
VAT-em otrzymanych zadatków. Do analogicznych wniosków
prowadzi analiza przepisów nieobowi¹zuj¹cej ju¿ Szóstej Dy-
rektywy. Przepis art. 10 (2) stanowi³, i¿ w przypadku, gdy p³at-
no�æ zostaje dokonana przed dostaw¹ towarów lub wykona-
niem us³ugi, obowi¹zek podatkowy od kwoty tej p³atno�ci po-
wstaje w momencie jej otrzymania7. Z tre�ci tego przepisu wy-
nika, i¿ tylko wtedy, gdy zap³acona kwota ma charakter p³atno-
�ci na poczet dostawy towaru (�wiadczenia us³ugi) podlega opo-
datkowaniu VAT-em.

Skoro zadatku nie mo¿na uznaæ za zaliczkê (z przyczyn
wskazanych na wstêpie), to nale¿y siê zastanowiæ, czy nie
mo¿na go potraktowaæ jako wynagrodzenia za us³ugê.

STANOWISKO ETS W SPRAWIE ZADATKÓW

Kwestiê tê rozpatrywa³ ostatnio ETS w orzeczeniu powo³a-
nym na wstêpie Societe thermale d�Eugenie-les-Bains, która
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prowadzi³a o�rodki termalne, otrzymywa³a kwoty zap³acone
zaliczkowo tytu³em zadatku w trakcie rezerwacji. Kwoty te by³y
albo odliczane od pó�niejszej zap³aty albo zatrzymywane przez
Spó³kê w przypadku pó�niejszej rezygnacji. Francuska admini-
stracja podatkowa uzna³a, i¿ w przypadku rezygnacji z pobytu w
o�rodku przez kuracjuszy zadatki zatrzymane przez spó³kê sta-
nowi¹ bezpo�rednie �wiadczenie wzajemne i wynagrodzenie za
�wiadczenie odrêbnych us³ug, polegaj¹cych na za³o¿eniu akt
klienta i zarezerwowaniu na jego rzecz pobytu. W zwi¹zku z
zaistnia³ym sporem zwrócono siê z nastêpuj¹cym zapytaniem
do ETS: �czy kwoty zap³acone tytu³em zadatku w ramach umów
sprzeda¿y dotycz¹cej us³ug podlegaj¹cych podatkowi (VAT)
powinny zostaæ uznane wówczas, gdy nabywca korzysta z przy-
s³uguj¹cego mu prawa odst¹pienia od umowy a kwoty te s¹ za-
trzymywane przez sprzedawcê, za wynagrodzenie za us³ugê
rezerwacji i jako takie za podlegaj¹ce opodatkowaniu podatko-
wi (VAT), czy te¿ powinny zostaæ uznane za odszkodowanie za
szkody poniesione w wyniku odwo³ania pobytu przez klienta,
niepozostaj¹ce w bezpo�rednim zwi¹zku z jak¹kolwiek odp³at-
n¹ us³ug¹, i jako takie za niepodlegaj¹ce temu podatkowi?�.

Udzielaj¹c odpowiedzi, Trybuna³ w uzasadnieniu wyroku
wskaza³, ¿e pierwsze rozwi¹zanie zawarte w pytaniu prejudy-
cjalnym mo¿na by³oby zaakceptowaæ jedynie wtedy, gdyby ist-
nia³ bezpo�redni zwi¹zek pomiêdzy �wiadczon¹ us³ug¹ a otrzy-
manym �wiadczeniem wzajemnym w ten sposób, ¿e zap³aco-
ne kwoty stanowi¹ rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrêbnio-
n¹ us³ugê �wiadczon¹ w ramach stosunku prawnego lub gdy
dochodzi do wymiany �wiadczeñ wzajemnych. Zdaniem ETS
przes³anki te nie zosta³y jednak spe³nione; obowi¹zek rezer-
wacji wynika³ z samej umowy zakwaterowania, a nie zap³aty
zadatku, wobec czego brak jest bezpo�redniego zwi¹zku po-
miêdzy �wiadczon¹ us³ug¹ a otrzymanym �wiadczeniem wza-
jemnym. ETS podkre�li³ ponadto, ¿e okoliczno�æ, i¿ kwota za-
datku w przypadku zajêcia zarezerwowanego pokoju odlicza-
na jest od ceny tego pokoju, potwierdza, ¿e zadatek ten nie
stanowi wynagrodzenia za niezale¿ne i mo¿liwe do wyodrêb-
nienia �wiadczenie. Skoro zadatek nie stanowi wynagrodze-
nia tytu³em rzeczywistego �wiadczenia wzajemnego za nieza-
le¿n¹ i mo¿liw¹ do wyodrêbnienia us³ugê �wiadczon¹ na rzecz
klienta, a z drugiej strony � zatrzymanie zadatku w nastêp-
stwie odwo³ania pobytu przez klienta ma na celu naprawienie
skutków niewykonania umowy, ETS stwierdzi³, ¿e �ani zap³a-
ta, ani zatrzymanie zadatku, ani jego zwrot w podwójnej
wysoko�ci nie nale¿¹ do zakresu art. 2 ust. 1 szóstej dy-
rektywy�, czyli nie stanowi¹ czynno�ci podlegaj¹cej opodat-
kowaniu VAT. W tym miejscu nale¿y podkre�liæ, i¿ przedmio-
tem rozwa¿añ ETS by³ zadatek w rozumieniu przepisów prawa
cywilnego francuskiego. Z uwagi na fakt, i¿ jego regulacje do-
tycz¹ce funkcji zadatku s¹ identyczne jak polskie, tezy wska-
zane w tym wyroku s¹ aktualne równie¿ na gruncie przepisów
prawa krajowego.

CO TO OZNACZA DLA POLSKICH PODATNIKÓW?

Rozstrzygniêcie ETS-u daje nowe spojrzenie na kwestiê opo-
datkowania VAT-em otrzymywanych zadatków. Dotychczas bo-
wiem, bez wzglêdu na fakt czy wp³acona kwota stanowi³a zalicz-
kê na poczet dostawy towarów (lub �wiadczenia us³ugi), czy te¿
by³a zadatkiem � w obu sytuacjach, w my�l art. 29 ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r., podatek by³ naliczany i wykazywany.

W �wietle omówionego wyroku stanowisko nakazuj¹ce opo-
datkowanie podatkiem od towarów i us³ug ka¿dej kwoty przy-
jêtej przed dostaw¹ towarów czy wykonaniem us³ugi nale¿y
uznaæ za nieuprawnione i nieprawid³owe. Je�li z tre�ci zawar-
tej pomiêdzy stronami umowy wynika, ¿e wp³acona kwota spe³-
nia funkcjê zadatku, czynno�æ tê nale¿y uznaæ za pozostaj¹c¹
poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug.
Opodatkowaniu podlegaj¹ bowiem jedynie zaliczki (na co wska-
zuje tak¿e Dyrektywa), a przez zaliczkê nale¿y rozumieæ wp³a-
tê na poczet dostawy towaru czy te¿ wykonania us³ugi. Zada-
tek takiego charakteru nie ma � stanowi w istocie oznakê za-
warcia umowy w zakresie w jakim jego zap³ata oznacza do-
mniemanie umowy, jest tak¿e elementem motywuj¹cym strony
do wykonania us³ugi. Zadatek nie stanowi tak¿e (o czym prze-
s¹dzi³ ETS w omówionym wyroku) wynagrodzenia za jak¹�
odrêbn¹ us³ugê. W zwi¹zku z tym, w chwili jego uiszczenia nie
mo¿na go uznaæ za zaliczkê � nie stanowi bowiem wp³aty na
poczet dostawy towaru (wykonania us³ugi). Oznacza to, ¿e
podatnik w momencie otrzymania zadatku nie powinien go
opodatkowywaæ podatkiem od towarów i us³ug. Dopiero w sy-
tuacji, gdy wp³acony zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny
towaru lub us³ugi, mo¿emy go uznaæ za zaliczkê (je�li nast¹pi
to przed wydaniem towaru lub us³ugi) lub jako czê�æ nale¿ne-
go wynagrodzenia za dostawê towaru lub wykonania us³ugi (w
sytuacji gdy zaliczenie zadatku na poczet ceny nast¹pi po do-
konaniu transakcji).

Podsumowuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e takie stanowisko w
kwestii opodatkowania zadatków w zasadzie eliminuje istnie-
j¹ce obecnie k³opoty z korygowaniem obrotu i kwot podatku
nale¿nego w sytuacji, gdy w zwi¹zku z niewykonaniem umowy
zadatek zostaje zatrzymany. Obowi¹zuj¹ce bowiem w tym za-
kresie przepisy o podatku od towarów i us³ug8  umo¿liwiaj¹
wystawienia faktury koryguj¹cej jedynie wtedy, gdy zadatek
zostaje zwrócony. Gdy za� zadatek zostaje zatrzymany � po-
datnik w zasadzie jest pozbawiony prawa dokonania korekty
obrotu i kwoty podatku nale¿nego, co narusza jedn¹ z podsta-
wowych zasad podatku VAT � zasadê proporcjonalno�ci. Gdy-
by za� wyci¹gn¹æ w³a�ciwe wnioski zarówno z przepisów wspól-
notowych, jak i orzeczenia ETS, problem braku mo¿liwo�ci ko-
rygowania rozwi¹za³by siê sam.

Przypisy:

1 Wyrok z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-277/05 Société thermale
e�Eugénie-les-Bains przeciwko Ministère de l�Économie, des Finan-
ces et de l�Industrie.

2 Zob. T. Pabiañski, Nie ma VAT od zatrzymanego podatku, �Rzeczpo-
spolita � Dobra Firma� z dnia 20 wrze�nia 2007 r., s. 12 oraz R. Namy-
s³owski, Konsekwencje zatrzymania zadatku w VAT, �Prawo i Podatki�
Nr 10/2007, s. 32.

3 S³ownik jêzyka polskiego, PWN, 2005.
4 Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2006 r. sygn. akt III CK 357/05, opubl.

LEX 191155.
5 S³ownik jêzyka polskiego, PWN, 2005.
6 Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., zwana dalej �ustaw¹ z dnia 11 marca

2004 r.�.
7 VI Dyrektywa VAT. Komentarz pod red. K. Sachsa, C.H. Beck, War-

szawa 2003, s. 213.
8 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie

zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i
us³ug, do których nie maj¹ zastosowania zwolnienia od podatku od
towarów i us³ug (Dz.U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.).
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Po³¹czenie spó³ek kapita³owych przez przejêcie
� skutki podatkowe.

Czê�æ II � podatek dochodowy od osób prawnych

Andrzej £ukiañczuk

Autor jest ekonomist¹, pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych

Niniejszy artyku³ jest ostatni¹ czê�ci¹ próby odpowiedzi na kilka praktycznych zagadnieñ zwi¹zanych ze skutkami
podatkowymi po³¹czenia spó³ek kapita³owych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

ZAGADNIENIE ROZLICZANIA ZALICZEK NA PODATEK
DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH PRZEZ SPÓ£KÊ

PRZEJMUJ¥C¥ ORAZ SPÓ£KÊ PRZEJMOWAN¥

Najmniej w¹tpliwo�ci prawnych wi¹¿e siê z sytuacj¹, w któ-
rej zarówno spó³ka przejmuj¹ca oraz spó³ka przejmowana roz-
liczaj¹ siê wed³ug zasad ogólnych lub uproszczonego syste-
mu wp³acania zaliczek. Je¿eli jednak przyk³adowo, spó³ka przej-
muj¹ca stosuje uproszczony system wp³acania zaliczek, nato-
miast spó³ka przejmowana rozlicza siê na zasadach ogólnych,
powstaje pytanie prawne odno�nie sposobu prawid³owego roz-
liczenia siê tych spó³ek w powy¿szym zakresie. W szczegól-
no�ci, w przypadku po³¹czenia spó³ek przy wykorzystaniu me-
tody ³¹czenia udzia³ów, skorzystania z prawa do niezamykania
przez spó³kê przejmowan¹ swoich ksi¹g oraz zwi¹zanego z
nim braku zakoñczenia roku podatkowego w tej spó³ce, istnie-
j¹ w¹tpliwo�ci prawne w zakresie sposobu rozliczania zaliczek
na podatek dochodowy przez spó³kê przejmuj¹c¹ � sukcesora
praw i obowi¹zków, w zwi¹zku z brakiem zakoñczenia roku
podatkowego w spó³ce przejmowanej, przy jednoczesnym usta-
niu bytu prawnego tej spó³ki.

W tym zakresie mo¿na wskazaæ na istnienie dwóch odmien-
nych pogl¹dów. Zgodnie z pierwszym, spó³ka przejmuj¹ca zo-
bowi¹zana bêdzie � w zakresie obowi¹zków wynikaj¹cych z
przejêcia spó³ki przejmowanej � do wp³acenia zaliczki miesiêcz-
nej za spó³kê przejmowan¹ do dnia 20 miesi¹ca za miesi¹c
poprzedni (czê�æ miesi¹ca), bêd¹cy ostatnim miesi¹cem (czê-
�ci¹ miesi¹ca) przed po³¹czeniem. W³a�ciwy miejscowo bê-
dzie w tym zakresie urz¹d skarbowy ze wzglêdu na siedzibê
spó³ki przejmowanej. Poza tym, spó³ka przejmuj¹ca bêdzie
op³acaæ �za siebie� podatek w uproszczonej formie.

Zasady stosowania uproszczonego systemu op³acania zali-
czek na podatek dochodowy od osób prawnych uregulowane zo-
sta³y w przepisach art. 25 ust 6-10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
Konstrukcja wp³aty miesiêcznych zaliczek na podatek dochodo-
wy opiera siê o wysoko�æ podatku nale¿nego, wykazanego przez
podatnika w zeznaniu podatkowym, z³o¿onym w roku poprzedza-
j¹cym rok podatkowy lub w roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy
o 2 lata. Ponadto � zgodnie z art. 25 ust. 7 pkt 2 tej ustawy �

podatnicy, którzy wybrali formê wp³acania zaliczek na zasadach
okre�lonych w art. 25 ust. 6 i 6a ustawy, s¹ zobowi¹zani stoso-
waæ tê formê wp³acania zaliczek w ca³ym roku podatkowym.

Przepisy przewiduj¹ mo¿liwo�æ zmiany kwoty wp³acanych
zaliczek (zmniejszenie lub zwiêkszenie) tylko w przypadku
zmiany wysoko�ci podstawy obliczenia miesiêcznych zaliczek
p³aconych w formie uproszczonej spowodowanej na skutek z³o-
¿enia przez podatnika korekty zeznania lub okre�lenia nale¿-
nego podatku przez organ podatkowy w kwocie innej ni¿ wyka-
zana w zeznaniu (art. 25 ust. 9 i 10 ustawy). Przypadek ten nie
dotyczy stanu faktycznego bêd¹cego przedmiotem niniejsze-
go artyku³u. Z powo³anych powy¿ej przepisów wynika, ze po-
datnik, który naby³ prawo do obliczania zaliczek na podatek
dochodowy w uproszczonej formie w okre�lonej wysoko�ci,
op³aca je w tej samej wysoko�ci do koñca roku podatkowego,
niezale¿nie od zdarzeñ gospodarczych, jakie w tym okresie
wyst¹pi³y. Poza tym ustawodawca nie rozstrzygn¹³ w sposób
szczególny (odmienny) kwestii dotycz¹cej sposobu obliczenia
wysoko�ci zaliczek wp³acanych w formie uproszczonej przez
podmiot, który przej¹³ inne spó³ki.

Jednocze�nie niektóre organy podatkowe wyra¿aj¹ pogl¹d
odmienny, zgodnie z którym: �(...) je�li natomiast rok podatko-
wy spó³ki przejêtej nie zakoñczy siê; nale¿y przyj¹æ, i¿ do koñ-
ca roku podatkowego spó³ki przejmuj¹cej op³acaæ ona bêdzie
podatek dochodowy na ró¿nych zasadach za siebie i � jako
sukcesor � za spó³kê przejêt¹. Oczywi�cie od momentu po³¹-
czenia, zaliczki na podatek dochodowy dla spó³ki, która op³a-
ca³a je na zasadach ogólnych bêd¹ narastaj¹co obliczane od
zsumowanych wielko�ci, ale z uwzglêdnieniem zaliczek fak-
tycznie zap³aconych przez tê spó³kê. Ostateczne rozliczenie
podatku nast¹pi w zeznaniu podatkowym o dochodzie (stra-
cie) osi¹gniêtym w roku podatkowym (...).�1  W opinii autora,
w¹tpliwo�æ prawna dotyczy w tym przypadku sposobu op³aca-
nia zaliczek na zasadach ogólnych narastaj¹co na podstawie
zsumowanych wielko�ci przychodów, kosztów, dochodu.

Nale¿y bowiem wspomnieæ, ¿e stosownie do metody ³¹cze-
nia udzia³ów, sumowaniu podlegaj¹ odpowiednie pozycje ak-
tywów, pasywów, przychodów i kosztów (po uprzednim dopro-
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wadzeniu tych warto�ci do jednolitych metod wyceny oraz do-
konaniu odpowiednich wy³¹czeñ) � w ksiêgach rachunkowych
spó³ki przejmuj¹cej, Ponadto z dniem po³¹czenia spó³ka przej-
mowana traci byt prawny. W zwi¹zku z tym z dniem po³¹czenia
spó³ka przejmuj¹ca generowaæ bêdzie przychody oraz koszty,
które �sztucznie� nie mog¹ byæ dzielone na dotycz¹ce spó³ki
przejmowanej (rozliczaj¹cej siê na zasadach ogólnych) oraz
spó³ki przejmuj¹cej (rozliczaj¹cej siê wed³ug metody uprosz-
czonej). W opinii autora, op³acanie tak¿e przez spó³kê przej-
muj¹c¹ zaliczek za �siebie� w formie uproszczonej oraz zali-
czek na zasadach ogólnych za spó³kê przejmowan¹ od ca³o-
�ci dochodu osi¹ganego po dniu po³¹czenia (z uwzglêdnieniem
dotychczas wp³aconych zaliczek) jest w¹tpliwe. Oznacza³oby
to, ¿e w czê�ci obci¹¿enie podatkowe by³oby w jakim� stopniu
�zdublowane.� Poza tym uproszczony system zaliczek co do
zasady �abstrahuje� od wysoko�ci bie¿¹cej wysoko�ci docho-
du. Oznacza to, ¿e mo¿e on okazaæ siê w przypadku restruk-
turyzacji podatników, w szczególno�ci ich ³¹czenia oraz po-
dzia³u, systemem optymalizuj¹cym (obni¿aj¹cym) bie¿¹ce ob-
ci¹¿enie publicznoprawne lub je zwiêkszaj¹cym.

W przypadku po³¹czenia spó³ek metod¹ nabycia udzia³ów
pojawia siê w¹tpliwo�æ prawna odno�nie zasad op³acania zali-
czek na podatek dochodowy przez spó³kê przejmowan¹, w
szczególno�ci zaliczki za ostatni miesi¹c skróconego roku po-
datkowego. Obowi¹zek zamkniêcia ksi¹g rachunkowych wyni-
kaj¹cy z ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. oznacza zakoñcze-
nie roku podatkowego zgodnie z tre�ci¹ art. 8 ust. 6 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. Z dyspozycji art. 25 ust. 1a powo³anej
ustawy wynika, ¿e zaliczki miesiêczne, o których mowa w ust. 1,
za okres od pierwszego do przedostatniego miesi¹ca roku po-
datkowego podatnik uiszcza w terminie do dnia 20 ka¿dego
miesi¹ca za miesi¹c poprzedni, z zastrze¿eniem ust. 2a. Za-
liczka za ostatni miesi¹c jest uiszczana w wysoko�ci zaliczki
za miesi¹c poprzedni do 20 dnia ostatniego miesi¹ca roku po-
datkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy
nastêpuje w terminie ustalonym do z³o¿enia zeznania o wyso-
ko�ci dochodu osi¹gniêtego (poniesionej straty) za ten rok.

Przywo³ane unormowania pozwalaj¹ twierdziæ, ¿e w art. 25
ust. 1a ustawy ustawodawca wprowadzi³ materialnoprawny ter-
min do spe³nienia �wiadczenia publicznoprawnego w postaci
zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Taki cha-
rakter terminu oznacza, ¿e spó³ka przejmowana powinna spe³-
niæ omawiane �wiadczenia do 20 ka¿dego miesi¹ca za mie-
si¹c poprzedni oraz do 20 ostatniego miesi¹ca za ostatni mie-
si¹c roku podatkowego. Chocia¿ przepisy podatkowe nie re-
guluj¹ wprost przedstawionego stanu faktycznego, to jednak �
w opinii autora � nale¿y w przedmiotowej sprawie wp³aciæ za-
liczkê na podatek za ostatni miesi¹c roku podatkowego zgod-
nie z art. 25 ust. 1a ustawy.

Jednocze�nie spó³ka przejmuj¹ca do koñca swojego roku
podatkowego op³acaæ bêdzie uproszczone zaliczki na poda-
tek dochodowy, obliczone na podstawie zeznania podatkowe-
go, które z³o¿y³a w roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy lub w
roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy o 2 lata. Brak jest pod-
staw prawnych do uznania, ¿e wysoko�æ zaliczek, jakie spó³ka
przejmuj¹ca powinna wp³acaæ po po³¹czeniu, powinna stano-
wiæ suma zaliczek spó³ki przejmuj¹cej i przejmowanej. Brak
jest tak¿e podstaw do dalszego op³acania zaliczek na podatek
dochodowy za spó³kê przejmowan¹.

ZAGADNIENIE ROZLICZENIA PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
ORAZ Z£O¯ENIE ZEZNANIA ROCZNEGO

Zasady i terminy dotycz¹ce sk³adania zeznania podatko-
wego w podatku dochodowym od osób prawnych, a tak¿e zwi¹-
zany z nim obowi¹zek zap³aty podatku zosta³y uregulowane w
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. W my�l tego prze-
pisu, podatnicy s¹ obowi¹zani sk³adaæ urzêdom skarbowym
zeznanie, wed³ug ustalonego wzoru, o wysoko�ci dochodu
(straty) osi¹gniêtego w roku podatkowym � do koñca trzeciego
miesi¹ca roku nastêpnego i w tym terminie wp³aciæ podatek
nale¿ny albo ró¿nicê miêdzy podatkiem nale¿nym od dochodu
wykazanego w zeznaniu a sum¹ nale¿nych zaliczek za okres
od pocz¹tku roku. Jednocze�nie na podstawie art. 494 § 1
ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r. spó³ka przejmuj¹ca wst¹pi z
dniem po³¹czenia we wszystkie prawa i obowi¹zki spó³ki przej-
mowanej. Przepis ten zawiera zasadê sukcesji generalnej.
Zasada ta zosta³a wyra¿ona na gruncie prawa podatkowego w
art. 93 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podat-
kowa2 zgodnie z którym osoba prawna ³¹cz¹ca siê przez prze-
jêcie innej osoby prawnej, wstêpuje we wszelkie, przewidzia-
ne w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowi¹zki ka¿-
dej z ³¹cz¹cych siê spó³ek (tak wiêc spó³ce przejmuj¹cej przy-
pada równie¿ obowi¹zek z³o¿enia zeznania rocznego).

W przypadku po³¹czenia spó³ek metod¹ ³¹czenia udzia³ów,
braku zamkniêcia ksi¹g rachunkowych w spó³ce przejmowa-
nej, co oznacza jednocze�nie brak zakoñczenia jej roku po-
datkowego, spó³ka przejmuj¹ca zobowi¹zana bêdzie do z³o-
¿enia jednego zeznania podatkowego dotycz¹cego wysoko�ci
dochodu osi¹gniêtego w roku podatkowym. Zeznanie to nale¿y
z³o¿yæ naczelnikowi urzêdu skarbowego w³a�ciwemu dla siedzi-
by spó³ki przejmuj¹cej � w terminie przewidzianym do sk³adania
zeznañ o wysoko�ci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty)
przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Po-
nadto zeznanie to powinno równie¿ zawieraæ przychody i koszty
osi¹gniête przez spó³kê przejmowan¹ do dnia po³¹czenia (w
spó³ce przejmowanej nie bêdzie istnia³ obowi¹zek dokonania
rozliczenia rocznego). Spó³ka przejmowana oraz spó³ka przej-
muj¹ca nie maj¹ obowi¹zku sk³adania zeznania rocznego CIT-
8 za okres od pocz¹tku roku podatkowego do dnia po³¹czenia
spó³ek. W tym przypadku nie powstan¹ dwa okresy rozliczenio-
we dla tych spó³ek tj. przed i po dniu po³¹czenia. Ostateczne
rozliczenie podatku dochodowego nast¹pi w zeznaniu za rok
podatkowy, z³o¿onym przez spó³kê przejmuj¹c¹.

Inne zasady zwi¹zane z rozliczeniem podatku dochodowe-
go od osób prawnych, w tym z³o¿eniem zeznania rocznego,
wyst¹pi¹ w przypadku po³¹czenia spó³ek metod¹ nabycia udzia-
³ów, co wi¹¿e siê z wcze�niejszym zakoñczeniem roku podat-
kowego w spó³ce przejmowanej.

Koniec roku podatkowego w spó³ce przejmowanej rodzi obo-
wi¹zek z³o¿enia zeznania o wysoko�ci dochodu osi¹gniêtego
w roku podatkowym i zap³aty wynikaj¹cego z niego podatku
(art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.). Obowi¹zek ten
spoczywaæ bêdzie na spó³ce przejmuj¹cej, co jest konsekwen-
cj¹ wspomnianej wcze�niej � okre�lonej w art. 93 § 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. � zasady sukcesji podatkowej. Spó³ka
przejmowana podlegaæ bêdzie odrêbnemu od spó³ki przejmu-
j¹cej rozliczeniu podatkowemu, którego podstaw¹ bêdzie do-
chód (strata) osi¹gniêty przez tê spó³kê w roku podatkowym.
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Oznacza to, ¿e zobowi¹zanie podatkowe spó³ki przejmowanej
za rok podatkowy, którego koniec wyznaczy po³¹czenie, zo-
stanie rozliczone. Na nastêpcy prawnym spó³ki przejmowanej,
tj. na spó³ce przejmuj¹cej ci¹¿yæ bêdzie obowi¹zek z³o¿enia
zeznania CIT-8 w imieniu spó³ki przejmowanej za rok podatko-
wy koñcz¹cy siê w dniu zamkniêcia jej ksi¹g rachunkowych w
zwi¹zku z przejêciem metod¹ nabycia, które nale¿y z³o¿yæ w
urzêdzie skarbowym w³a�ciwym dla spó³ki przejmowanej (art.
18 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.). Spó³ka przejmowa-
na rozliczy zatem ostatecznie swoje zobowi¹zanie podatkowe
w dacie po³¹czenia.

Spó³ka przejmuj¹ca do koñca przyjêtego przez siebie roku
podatkowego, a zatem równie¿ po dacie po³¹czenia, bêdzie
natomiast op³aca³a zaliczki wed³ug zasady przez siebie przy-
jêtej. Ponadto, w tym przypadku nie ma równie¿ podstaw
do uznania, ¿e spó³ka przejmuj¹ca powinna wp³acaæ po po³¹-
czeniu sumê zaliczek na podatek spó³ek (przejmuj¹cej i przej-
mowanej).

ZAGADNIENIA ZWI¥ZANE Z AMORTYZACJ¥
�RODKÓW TRWA£YCH ORAZ WARTO�CI

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. oso-
ba prawna zawi¹zana w wyniku ³¹czenia siê osób prawnych
wstêpuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa po-
datkowego prawa i obowi¹zki ka¿dej z ³¹cz¹cych siê spó³ek.
Ustawodawca w § 2 tego artyku³u wskazuje, ¿e przepis ten sto-
suje siê odpowiednio do osoby ³¹cz¹cej siê przez przejêcie
innej osoby prawnej. Jak ju¿ wspomniano powy¿ej, fakt wst¹-
pienia we wszelkie prawa i obowi¹zki spó³ki przejmowanej
wynika równie¿ z art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r.
Podatnicy, którzy powstali w wyniku po³¹czenia, wstêpuj¹ wiêc
we wszystkie prawa i obowi¹zki przedsiêbiorcy po³¹czonego,
czyli we wszystkie prawa i obowi¹zki poprzednika prawnego,
równie¿ w zakresie amortyzacji. Stosownie bowiem do art. 16g
ust. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., je¿eli z odrêbnych prze-
pisów wynika, ¿e podmiot powsta³y z przekszta³cenia, podzia-

³u albo po³¹czenia lub podmiot istniej¹cy, do którego przenie-
siono w wyniku wydzielenia czê�æ maj¹tku podmiotu dzielone-
go, wstêpuje we wszelkie prawa i obowi¹zki podmiotu prze-
kszta³conego, po³¹czonego albo podzielonego, zastosowanie
znajduje ust. 9 tego artyku³u. Wskazany art. 16g ust. 9 powo-
³anej ustawy stanowi, ¿e w razie po³¹czenia siê podmiotów na
podstawie odrêbnych przepisów, którymi, w rozpatrywanym za-
kresie, s¹ odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 wrze�nia
2000 r., warto�æ pocz¹tkow¹ �rodków trwa³ych oraz warto�ci
niematerialnych i prawnych ustala siê w wysoko�ci warto�ci
pocz¹tkowej, okre�lonej w ewidencji �rodków trwa³ych oraz
warto�ci niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9
ust. 1 podmiotu po³¹czonego, czyli spó³ki przejmowanej. W
przypadku po³¹czenia spó³ek kapita³owych mamy zatem do
czynienia z zasad¹ ci¹g³o�ci amortyzacji podatkowej, realizo-
wanej przed dat¹ po³¹czenia przez ³¹cz¹ce siê spó³ki. Wynika
to jednoznacznie z art. 16h ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. nakazuj¹cego, aby podmioty powsta³e z po³¹czenia in-
nych podmiotów, dokonywa³y odpisów amortyzacyjnych, z
uwzglêdnieniem dotychczasowej wysoko�ci odpisów oraz kon-
tynuowa³y metodê amortyzacji, przyjêt¹ przez podmiot po³¹-
czony, stosuj¹c odpowiednio art. 16i ust. 2-7 tej ustawy. Re-
asumuj¹c, w wyniku po³¹czenia spó³ka przejmuj¹ca ustali war-
to�æ pocz¹tkow¹ �rodków trwa³ych oraz warto�ci niematerial-
nych i prawnych w wysoko�ci warto�ci pocz¹tkowej okre�lonej
w ewidencji �rodków trwa³ych oraz warto�ci niematerialnych i
prawnych spó³ki przejmowanej, kontynuuj¹c jednocze�nie przy-
jête przez ni¹ metody i stawki amortyzacyjne. Spó³ka przejmu-
j¹ca uprawniona jest do dokonywania (kontynuacji) odpisów
amortyzacyjnych ju¿ w miesi¹cu po³¹czenia.

Przypisy:

1 Informacja Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 wrze�nia 2004 r.
(PBB1/423-509/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatko-
wego.

2 Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., zwana dalej �ustaw¹ z dnia 29
sierpnia 1997 r.�.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
�wiadczeñ ponoszonych za pracownika

� wybrane problemy. Czê�æ I

Pawe³ Greszta

Autor jest prawnikiem, pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych1  w katalogu �róde³ przychodów podlegaj¹cych
opodatkowaniu tym podatkiem wymienia w art. 10 ust. 1 pkt 1
stosunek s³u¿bowy, stosunek pracy, w tym spó³dzielczy stosu-
nek pracy, cz³onkostwo w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej lub
innej spó³dzielni zajmuj¹cej siê produkcj¹ roln¹, prac¹ nak³ad-
cz¹, emerytur¹ lub rent¹.

Pod tym pojêciem � zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. � nale¿y rozumieæ wszelkiego rodzaju wyp³aty
pieniê¿ne oraz warto�æ pieniê¿n¹ �wiadczeñ w naturze b¹d�
ich ekwiwalenty, bez wzglêdu na �ród³o finansowania tych wy-
p³at i �wiadczeñ, a w szczególno�ci: wynagrodzenia zasadni-
cze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ró¿nego rodzaju
dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszel-
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kie inne kwoty niezale¿nie od tego, czy ich wysoko�æ zosta³a z
góry ustalona, a ponadto �wiadczenia pieniê¿ne ponoszone
za pracownika, jak równie¿ warto�æ innych nieodp³atnych �wiad-
czeñ lub �wiadczeñ czê�ciowo odp³atnych. Ustawa ponadto w
pkt 2 ust. 1 art. 12 stanowi, ¿e warto�æ pieniê¿n¹ �wiadczeñ w
naturze przys³uguj¹cych pracownikom na podstawie odrêbnych
przepisów ustala siê wed³ug przeciêtnych cen stosowanych
wobec innych odbiorców � je¿eli przedmiotem �wiadczenia s¹
rzeczy lub us³ugi wchodz¹ce w zakres dzia³alno�ci pracodaw-
cy. W pozosta³ych przypadkach ich warto�æ nale¿y ustaliæ na
podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub
prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglêdnieniem w
szczególno�ci ich stanu i stopnia zu¿ycia oraz czasu i miejsca
ich uzyskania.

W praktyce czêsto obok wynagrodzenia podstawowego pra-
cownicy otrzymuj¹ od pracodawcy inne �wiadczenia, do pono-
szenia których albo s¹ zobowi¹zani na podstawie odrêbnych
przepisów, albo stanowi¹ one element dodatkowego wynagro-
dzenia. Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie skutków
podatkowych najczê�ciej pojawiaj¹cych siê w obrocie �wiadczeñ.
Czê�æ z nich podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych,
czê�æ za� korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku.

DIETY

Przychód pracownika z tytu³u przewidzianego przepisami
prawa pracy zwrotu podwy¿szonych kosztów poniesionych
przez niego w zwi¹zku z wykonywaniem pracy poza miejscem
okre�lonym w umowie o pracê, nale¿y do �wiadczeñ, które wy-
p³acane s¹ poza wynagrodzeniem zasadniczym okre�lonym w
umowie. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. zwalniaj¹ die-
ty � do pewnej wysoko�ci � od podatku dochodowego na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a.

Zwolnienie to obejmuje wy³¹cznie diety i inne nale¿no�ci
wyp³acane pracownikom za czas podró¿y s³u¿bowej, oraz die-
ty i inne nale¿no�ci z tytu³u podró¿y osoby niebêd¹cej pracow-
nikiem. Dodatkowo limit zwolnienia wyznaczony jest przepisa-
mi rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko�ci oraz warunków usta-
lania nale¿no�ci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnione-
mu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce strefy bud¿eto-
wej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju oraz roz-
porz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 grud-
nia 2002 r. w sprawie wysoko�ci oraz warunków ustalania na-
le¿no�ci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañ-
stwowej lub samorz¹dowej jednostce strefy bud¿etowej z tytu-
³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju. Wysoko�æ pe³nej die-
ty zosta³a okre�lona w wysoko�ci 23 z³ dziennie.

Powierzenie pracownikowi pracy w innej miejscowo�ci na
d³u¿szy okres mo¿e byæ traktowane jako przeniesienie pracow-
nika do pracy do innej miejscowo�ci. Taka sytuacja nie wi¹¿e
siê z odbywaniem przez pracownika podró¿y s³u¿bowej. Na-
le¿no�ci wyp³acane pracownikowi w takim przypadku z tytu³u
diet nie mog³yby byæ traktowane jako diety z tytu³u odbywania
podró¿y s³u¿bowej zwolnione od podatku dochodowego od
osób fizycznych.

Zgodnie z art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy2  pracownikowi wykonuj¹cemu na polecenie pra-
codawcy zadanie s³u¿bowe poza miejscowo�ci¹, w której znaj-
duje siê siedziba pracodawcy, lub poza sta³ym miejscem pra-

cy, przys³uguj¹ nale¿no�ci na pokrycie kosztów zwi¹zanych z
podró¿¹ s³u¿bow¹. W orzecznictwie s¹dowym z zakresu pra-
wa pracy wskazuje siê, ¿e wykonywanie podró¿y s³u¿bowej
wi¹¿e siê z incydentalnym wykonywaniem zadania wskazane-
go przez pracodawcê w innej miejscowo�ci ni¿ sta³e miejsce
pracy. W przypadku przeniesienia pracownika do innej pracy
zastosowanie znajduje art. 42 § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z
którym wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub
p³acy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w
przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej
pracy ni¿ okre�lona w umowie o pracê na okres nieprzekra-
czaj¹cy 3 miesiêcy w roku kalendarzowym, je¿eli nie powodu-
je to obni¿enia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pra-
cownika. W takim przypadku pracownikowi nie przys³uguj¹ diety
z tytu³u podró¿y s³u¿bowej. Pracodawca mo¿e przyznaæ pra-
cownikowi dodatkowe wynagrodzenie zwi¹zane z przeniesie-
niem do pracy w innej miejscowo�ci (w postaci diet, zwrotu
kosztów dojazdu), nie bêd¹ to jednak �wiadczenia zwolnione z
podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocze�nie z
orzecznictwa S¹du Najwy¿szego wynika, ¿e prawo pracy nie
przewiduje górnego limitu trwania podró¿y s³u¿bowej, co po-
zwala³oby uznaæ okres wykonywania pracy w innej miejscowo-
�ci za odbywanie podró¿y s³u¿bowej.

Ocena prawnopodatkowych skutków wyp³aty nale¿no�ci
zwi¹zanych z wykonywaniem pracy poza miejscowo�ci¹ wska-
zan¹ w umowie o pracê, zale¿y wiêc od zapisów konkretnych
umów. Decyduj¹ce znaczenie powinna mieæ zatem tre�æ umo-
wy zawartej przez strony stosunku pracy. W przypadku pracow-
ników, których miejsce pracy zosta³o okre�lone w umowie o pra-
cê wy³¹cznie jako siedziba p³atnika, mo¿na uznaæ, ¿e wykony-
wanie przez nich pracy poza miejscowo�ci¹, w której znajduje
siê siedziba, odbywa siê w ramach podró¿y s³u¿bowej. Zgodnie
z powo³ywanym wy¿ej art. 775 Kp, podró¿¹ s³u¿bow¹ jest wyko-
nywanie przez pracownika powierzonych obowi¹zków poza miej-
scowo�ci¹, w której znajduje siê sta³e miejsce pracy.

EKWIWALENT ZA NARZÊDZIA

Do �wiadczeñ zwolnionych od podatku dochodowego od
osób fizycznych ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. zalicza miêdzy
innymi ekwiwalenty pieniê¿ne za u¿ywane przez pracowników
przy wykonywaniu pracy narzêdzia, materia³y lub sprzêt, sta-
nowi¹ce ich w³asno�æ. Przedmiotowe zwolnienie wynika z
art. 21 ust. 1 pkt 13 tej ustawy. Ze zwolnienia mog¹ korzystaæ
wy³¹cznie pracownicy. Przy czym za pracownika uwa¿a siê oso-
bê pozostaj¹c¹ w stosunku pracy, stosunku s³u¿bowym, sto-
sunku pracy nak³adczej lub spó³dzielczym stosunku pracy.
Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r., ma tak¿e � zgodnie z ust. 1a tego artyku-
³u � zastosowanie do ekwiwalentów wyp³acanych pracownikom
tymczasowym przez pracodawcê u¿ytkownika.

Mo¿liwo�æ skorzystania ze zwolnienia jest uzale¿niona od
spe³nienia poni¿szych przes³anek:
1) narzêdzia, materia³y lub sprzêt stanowi¹ w³asno�æ pracownika,
2) narzêdzia, materia³y lub sprzêt s¹ faktycznie wykorzysty-

wane przez pracownika przy wykonywaniu pracy na rzecz
pracodawcy,

3) ekwiwalent jest wyp³acany w pieni¹dzu,
4) kwota ekwiwalentu odpowiada poniesionym przez pracow-

nika wydatkom, tzn. pozostaje w racjonalnym zwi¹zku z war-



Artyku³y i studia PODATKI BEZPO�REDNIE

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 12/2007 19

to�ci¹ u¿ywanych przez pracownika narzêdzi, materia³ów
lub sprzêtu oraz ze stopniem ich zu¿ycia w trakcie wykony-
wania pracy na danym stanowisku.
Zatem maj¹c powy¿sze na uwadze, zwolnienie od podatku

nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy pracownik do wykony-
wania pracy u¿ywa narzêdzi, materia³ów lub sprzêtu, niebêd¹-
cych jego w³asno�ci¹ (np. w przypadku ich u¿yczenia lub wy-
dzier¿awienia) b¹d� gdy ekwiwalent ma formê rzeczow¹ (np.
w towarze). Podstaw¹ do wyp³aty ekwiwalentu mo¿e byæ umo-
wa o pracê, regulamin pracy b¹d� odrêbna umowa cywilno-
prawna zawarta pomiêdzy pracownikiem a pracodawc¹. Stro-
ny powinny w umowie okre�liæ narzêdzia, materia³y lub sprzêt,
których pracownik bêdzie u¿ywa³ dla potrzeb pracodawcy, okres
ich u¿ywania, wysoko�æ ekwiwalentu przys³uguj¹cego pracow-
nikowi oraz termin jego wyp³aty. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
nie precyzuje, w jaki sposób pracodawca powinien ustaliæ kwotê
omawianego ekwiwalentu. Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e wyso-
ko�æ ekwiwalentu powinna uwzglêdniaæ: rodzaj, warto�æ i czê-
stotliwo�æ wykorzystywania narzêdzi, materia³ów lub sprzêtu
przez pracownika na potrzeby pracodawcy, jak równie¿ sto-
pieñ ich zu¿ycia.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia jest mo¿liwe
musi znajdowaæ równie¿ uzasadnienie w odpowiedniej doku-
mentacji. P³atnik musi dysponowaæ odpowiednimi dowodami
potwierdzaj¹cymi, ¿e dane �wiadczenie jest wolne od podat-
ku, a wiêc spe³nione s¹ przes³anki wymienione w przepisie art.
21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. W zakresie do-
wodów potwierdzaj¹cych, ¿e narzêdzia, sprzêt lub materia³y
stanowi¹ w³asno�æ pracownika, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ o�wiad-
czenie pracownika, ¿e jest on ich w³a�cicielem, mo¿e nie byæ
wystarczaj¹cym dowodem i byæ kwestionowane w ewentual-
nym sporze. Dlatego te¿ kwestie te najlepiej dokumentowaæ
faktur¹ zakupu, rachunkiem lub np. umow¹ sprzeda¿y.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Przepisy Kodeksu pracy nak³adaj¹ na pracodawcê obowi¹-
zek podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Zgod-
nie bowiem z art. 17 powo³anej ustawy pracodawca jest obo-
wi¹zany u³atwiaæ pracownikom podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych. Postulat ten ma byæ realizowany przez pracodaw-
ców równie¿ na podstawie art. 103 Kodeksu pracy, w my�l któ-
rego � w zakresie i na warunkach ustalonych, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej � pracodawca ma u³atwiaæ swoim pra-
cownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Obecnie obo-
wi¹zuje w tym zakresie rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 pa�-
dziernika 1993 r.3

Przepisy powo³anego rozporz¹dzenia rozró¿niaj¹ dwa ro-
dzaje kszta³cenia pracowników: kszta³cenie w formach szkol-
nych oraz kszta³cenie w formach pozaszkolnych.

W zwi¹zku z organizowanym i finansowanym przez praco-
dawcê szkoleniem pojawia siê kwestia powstania przychodu
po stronie pracownika, który z takiego szkolenia skorzysta.
Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
za przychody ze stosunku pracy uznaje nie tylko wszelkiego
rodzaju wyp³aty pieniê¿ne oraz warto�æ �wiadczeñ pieniê¿nych
w naturze b¹d� ich ekwiwalentów, bez wzglêdu na �ród³o fi-
nansowania tych wyp³at i �wiadczeñ, lecz tak¿e �wiadczenia

pieniê¿ne ponoszone za pracownika, jak równie¿ warto�æ in-
nych nieodp³atnych �wiadczeñ lub �wiadczeñ czê�ciowo od-
p³atnych. Trudno�ci przy ustalaniu przychodu po stronie pra-
cownika mog¹ pojawiæ siê w sytuacji, kiedy brak jest mo¿liwo-
�ci rozbicia kosztów szkolenia na poszczególnych pracowni-
ków. Taka sytuacja pojawia siê np. wtedy, kiedy pracodawca
organizuje szkolenie, w którym mo¿e wzi¹æ udzia³ grupa pra-
cowników (b¹d� wszyscy pracownicy), nieokre�lona ani z imie-
nia i nazwiska, ani np. z tytu³u zajmowanego stanowiska. Naj-
czê�ciej dotyczy to szkoleñ nieobowi¹zkowych; liczba ich uczest-
ników bywa bowiem wielokrotnie nieznana. W takiej sytuacji
nale¿y stwierdziæ, ¿e nie dochodzi do powstania przychodu po
stronie pracownika, gdy¿ brak jest mo¿liwo�ci przypisania warto-
�ci danego �wiadczenia konkretnemu pracownikowi.

Przepisy prawa podatkowego przewiduj¹ zwolnienie od
opodatkowania przychodów w postaci �wiadczenia pieniê¿ne-
go ponoszonego za pracownika w postaci szkoleñ. Zgodnie
bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o z dnia 26 lipca 1991 r.
wolna od podatku dochodowego jest warto�æ �wiadczeñ przy-
znanych zgodnie z odrêbnymi przepisami przez pracodawcê
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykszta³cenia ogól-
nego pracownika, z wyj¹tkiem wynagrodzeñ otrzymywanych
za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnieñ z czê�ci
dnia pracy, przys³uguj¹cych pracownikom podejmuj¹cym na-
ukê w szko³ach lub podnosz¹cym kwalifikacje zawodowe w
formach pozaszkolnych.

W tym zakresie nale¿y odnie�æ siê do przepisów szczegól-
nych, jakimi bêd¹ wspomniane na wstêpie przepisy Kodeksu
pracy oraz rozporz¹dzenia z dnia 12 pa�dziernika 1993 r. Po-
nadto w zakresie podnoszenia wykszta³cenia ogólnego nale¿y
odnie�æ siê tak¿e do przepisów ustawy o systemie o�wiaty4

oraz do rozporz¹dzenia wykonawczego do niej, tj. do rozpo-
rz¹dzenia z dnia 3 lutego 2006 r.5

Zgodnie z art. 103 Kodeksu pracy, w zakresie i na warun-
kach ustalonych w drodze rozporz¹dzenia z dnia 12 pa�dzier-
nika 1993 r., pracodawca winien (tj. ma obowi¹zek) u³atwiæ pra-
cownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Rozporz¹dze-
nie to wprowadza dwa rodzaje kszta³cenia: w formach szkol-
nych oraz w formach pozaszkolnych. Podzia³ ten dla podatku
dochodowego jest o tyle istotny, ¿e w zale¿no�ci od rodzaju
kszta³cenia uzale¿nione s¹ warunki formalne, jakie musz¹ byæ
spe³nione, aby przychód korzysta³ ze zwolnienia przedmioto-
wego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
W dalszej czê�ci artyku³u zostan¹ omówione kwestie zwi¹za-
ne z opodatkowaniem form pozaszkolnych.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e rozporz¹dzenie z dnia 12 pa�dzier-
nika 1993 r. odnosi siê obecnie do kszta³cenia w formach po-
zaszkolnych i jedynie w zakresie podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych. Rozporz¹dzenie to � w ramach kszta³cenia, do-
kszta³cania i doskonalenia w formach pozaszkolnych �
uwzglêdnia nastêpuj¹ce formy: studia podyplomowe, wieczo-
rowe i zaoczne studia podyplomowe, kursy wieczorowe i za-
oczne seminaria, samokszta³cenie kierowane oraz sta¿e za-
wodowe lub specjalizacyjne odbywane przez pracowników
podstawowej dzia³alno�ci s³u¿by zdrowia oraz nauczycieli aka-
demickich i pracowników naukowych �wiadcz¹cych us³ugi w
zakresie podstawowej dzia³alno�ci s³u¿by zdrowia.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporz¹dzenia z dnia 12 pa�dziernika
1993 r., pracownikowi podnosz¹cemu kwalifikacje zawodowe
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w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zak³adu
pracy, przys³uguje � o ile umowa zawarta miêdzy nim a zak³a-
dem pracy nie stanowi inaczej � m.in. zwrot kosztów uczest-
nictwa, w tym zakwaterowania, wy¿ywienia i przejazdu. Zatem
nale¿y stwierdziæ, ¿e �wiadczenie pracownicze w postaci zwrotu
kosztów szkolenia bêdzie korzystaæ ze zwolnienia okre�lone-
go w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. tylko w
przypadku, gdy pracownik zosta³ na takie kszta³cenie skiero-
wany. Zwróciæ nale¿y w tym miejscu uwagê, ¿e podobnie jak w
przypadku kszta³cenia w formach szkolnych, tak i w zakresie
kszta³cenia w formach pozaszkolnych zwolniony od opodatko-
wania bêdzie nie tylko koszt samego szkolenia, ale tak¿e koszt
dojazdów, noclegów i wy¿ywienia. W przeciwieñstwie jednak
do kszta³cenia w formach szkolnych, rozporz¹dzenie z dnia
12 pa�dziernika 1993 r. w odniesieniu do omawianej poza-
szkolnej formy kszta³cenia nie wprowadza limitów dotycz¹cych
wysoko�ci kosztów dojazdów, wy¿ywienia i noclegów.

W zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z kszta³ceniem w for-
mach pozaszkolnych nale¿y wskazaæ tak¿e na przepisy kolej-
nego rozporz¹dzenia, tj. rozporz¹dzenia z dnia 3 lutego 2006 r.,
które dotyczy zarówno podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
jak i wiedzy ogólnej. Zgodnie z jego § 2 ust. 1 uzyskiwanie i
uzupe³nianie przez osoby doros³e wiedzy ogólnej, umiejêtno-
�ci i kwalifikacji zawodowych mo¿e odbywaæ siê w nastêpuj¹-
cych pozaszkolnych formach kszta³cenia:
1) kurs,
2) kurs zawodowy,
3) seminarium,
4) praktyka zawodowa.

Do dnia 14 marca 2006 r. formy kszta³cenia pozaszkolne-
go okre�la³o tylko rozporz¹dzenie z dnia 12 pa�dziernika
1993 r. Jednak¿e zosta³o ono w czê�ci uchylone w³a�nie przez
omawiane rozporz¹dzenie z dnia 3 lutego 2006 r. Zgodnie z
nieobowi¹zuj¹cym ju¿ § 8 ust. 1 rozporz¹dzenia z dnia 12 pa�-
dziernika 1993 r. podstawowymi formami kszta³cenia w ramach
pozaszkolnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wy-
kszta³cenia ogólnego by³y studia podyplomowe, kursy oraz se-
minaria. Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e nowy katalog form kszta³-
cenia pozaszkolnego nie wymienia studiów podyplomowych, a
jednocze�nie w rozdziale 3 rozporz¹dzenia z dnia 12 pa�dzier-
nika 1993 r., zatytu³owanym �Kszta³cenie, dokszta³canie i do-
skonalenie w formach pozaszkolnych�, przepisy odnosz¹ siê
m.in. do studiów podyplomowych w zakresie ustalania urlopu
szkoleniowego.

Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e w obecnym stanie prawnym
obowi¹zuj¹ w rezultacie dwa katalogi form kszta³cenia poza-
szkolnego. Przy czym jedynie w zakresie katalogu wymienione-
go w rozporz¹dzeniu z dnia 3 lutego 2006 r. okre�lono wymogi
formalne, które musz¹ byæ spe³nione, aby dana forma szkolenia
mog³a byæ uznana za kszta³cenie w formach pozaszkolnych.

Zgodnie z definicj¹ legaln¹ organizatora kszta³cenia, za-
wart¹ w tym rozporz¹dzeniu, przez organizatora nale¿y rozu-
mieæ publiczn¹ i niepubliczn¹ placówkê kszta³cenia ustawicz-
nego, placówkê kszta³cenia praktycznego oraz o�rodek do-
kszta³cania i doskonalenia zawodowego, prowadz¹ce kszta³-
cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a tak¿e osobê
prawn¹ i fizyczn¹ prowadz¹c¹ dzia³alno�æ o�wiatow¹, obejmu-
j¹c¹ prowadzenie kszta³cenia ustawicznego w formach pozasz-
kolnych, dla której uzyska³a odpowiedni¹ akredytacjê.

W ocenie autora taka teza jest jednak nieuzasadniona, tym
bardziej, ¿e wci¹¿ jako obowi¹zuj¹cy akt prawny funkcjonuje
rozporz¹dzenie z dnia 12 pa�dziernika 1993 r., wydane m.in.
na podstawie przepisów Kodeksu pracy, bêd¹ce prawnym uza-
sadnieniem dla przepisu art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. Zwróciæ jednak nale¿y uwagê, ¿e zmiany, ja-
kie dokona³y siê w systemie o�wiaty od 14 marca 2006 r., wpro-
wadzaj¹ bardzo powa¿ne zamieszanie w zakresie stosowania
nowych przepisów dla potrzeb podatku dochodowego od osób
fizycznych. Prawodawca, uchylaj¹c czê�æ przepisów Rozdzia-
³u 3 rozporz¹dzenia z dnia 12 pa�dziernika 1993 r., dotycz¹-
cego kszta³cenia w formach pozaszkolnych, doprowadzi³ do
sytuacji, w której obowi¹zuj¹ dwie grupy przepisów szczegól-
nych, pozostaj¹cych w bezpo�redniej relacji z przepisami po-
datkowymi. Chocia¿ przepis § 8 rozporz¹dzenia z dnia 12 pa�-
dziernika 1993 r., okre�laj¹cy katalog pozaszkolnych form
kszta³cenia, zosta³ uchylony, to jednak¿e ten sam rozdzia³ � w
pozosta³ej czê�ci � obowi¹zuje nadal; ponadto pozostawiono
w nim przepisy, z których taki sam jak przed zmian¹ przepisów
o�wiatowych katalog da siê okre�liæ (§ 10 ust. 2 tego rozpo-
rz¹dzenia). W konsekwencji, organizatorzy szkoleñ w formach
kszta³cenia pozaszkolnego okre�lonego w rozporz¹dzeniu z
dnia 12 pa�dziernika 1993 r. nie musz¹ korzystaæ z akredyto-
wania.

Maj¹c na uwadze powy¿szy stan prawny, jaki obowi¹zuje
w zakresie organizacji kszta³cenia w formach pozaszkolnych,
w ocenie autora zwolnieniu od opodatkowania, o którym mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., bêd¹
podlega³y �wiadczenia odnosz¹ce siê zarówno do pozaszkol-
nych form kszta³cenia, o jakich mowa w rozporz¹dzeniu z dnia
12 pa�dziernika 1993 r., jak i tych wynikaj¹cych z rozporz¹-
dzenia z dnia 3 lutego 2006 r. Teza ta jest uzasadniona tym,
¿e przepis okre�laj¹cy przes³anki konieczne do zwolnienia przy-
chodu z opodatkowania odnosi siê w sposób ogólny do podno-
szenia kwalifikacji zawodowych i wykszta³cenia ogólnego, któ-
re jest okre�lone odrêbnymi przepisami. Skoro zatem racjo-
nalny ustawodawca pozostawi³ w rozporz¹dzeniu z dnia 12 pa�-
dziernika 1993 r. przepisy okre�laj¹ce pozaszkolne formy
kszta³cenia, inne ni¿ wymienione w rozporz¹dzeniu z dnia 6
lutego 2006 r., to znaczy, ¿e dla celów podatkowych pozostaj¹
one aktualne i pracodawcy wystêpuj¹cy w charakterze p³atni-
ka nie musz¹ pobieraæ i odprowadzaæ zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych z tytu³u przyznanych pracow-
nikom �wiadczeñ.

Przypisy:

1 Tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. zwana dalej
�ustaw¹ z dnia 26 lipca 1991 r.�

2 Tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. zwana dalej �Ko-
deksem pracy� lub �Kp�..

3 Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm., zwane dalej �rozporz¹dzeniem z dnia
12 pa�dziernika 1993 r.�.

4 Ustawa z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (tekst jednolity
Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), zwana dalej �ustaw¹ o sys-
temie o�wiaty�.

5 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r.
w sprawie uzyskiwania i uzupe³niania przez osoby doros³e wiedzy
ogólnej, umiejêtno�ci i kwalifikacji zawodowych w formach poza-
szkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216), zwane dalej �rozporz¹dzeniem z
dnia 3 lutego 2006 r.�.
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Kwalifikacja zwrotu odszkodowania na gruncie przepisów
o podatku dochodowym od osób prawnych

Kinga Baran

Autorka jest prawnikiem, doradc¹ podatkowym, pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych

Przedmiotem artyku³u jest okre�lenie roku podatkowego, w którym powinien zostaæ ujêty zwrot przez podatnika za-
s¹dzonego wcze�niej od pozwanego odszkodowania, a mianowicie ustalenie czy jest to rok, w którym powinno byæ
ujête pomniejszenie przychodów do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (operacja finansowa
dotyczy roku, w którym podatnik faktycznie otrzyma³ odszkodowanie), czy zwrot odszkodowania powinien byæ ujêty
do kosztów nastêpnego roku, je¿eli jest to rok, w którym zwrot zosta³ przez podatnika faktycznie dokonany (metoda
kasowa). Bardzo czêsto zdarza siê bowiem tak, ¿e podatnik otrzymuje zas¹dzone wyrokiem s¹du odszkodowanie od
swojego kontrahenta (np. tytu³em szkody poniesionej wskutek czynu niedozwolonego), a nastêpnie � w wyniku roz-
patrzenia kasacji i uchylenia tego wyroku przez s¹d wy¿szej instancji � otrzymane wcze�niej odszkodowanie musi
zostaæ kontrahentowi zwrócone. Je¿eli otrzymanie odszkodowania i jego zwrot nastêpuj¹ w odrêbnych latach podat-
kowych, to pojawia siê problem, w jaki sposób nale¿y zakwalifikowaæ � na gruncie podatku dochodowego � dokona-
ny zwrot odszkodowania (przy za³o¿eniu, ¿e przychód z tytu³u otrzymanego poprzednio odszkodowania zosta³ przez
podatnika opodatkowany w rozliczeniu za rok, w którym odszkodowanie zosta³o faktycznie otrzymane � zgodnie z
metod¹ kasow¹).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych1 , przychodami, z
zastrze¿eniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, s¹ w szczególno�ci
otrzymane pieni¹dze, warto�ci pieniê¿ne, w tym równie¿ ró¿-
nice kursowe. Oznacza to, ¿e otrzymane odszkodowanie po-
winno zostaæ wykazane jako przychód w momencie faktyczne-
go otrzymania tej kwoty. Kwesti¹ budz¹c¹ w¹tpliwo�ci jest na-
tomiast kwalifikacja na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
dokonanego przez podatnika zwrotu pozwanemu (kontrahen-
towi) otrzymanego uprzednio odszkodowania. Przede wszyst-
kim nale¿y rozwa¿yæ, czy dokonany zwrot odszkodowania na-
le¿y potraktowaæ jako zmniejszenie (korektê) uzyskanego wcze-
�niej przychodu, czy jako wydatek stanowi¹cy koszt uzyskania
przychodu. W przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. brak
jest bowiem w istocie przepisów, które bezpo�rednio odnosi³y-
by siê do przedmiotowego zagadnienia, tj. odzwierciedla³y skut-
ki podatkowe zdarzenia, jakim jest zwrot otrzymanego odszko-
dowania2 . Nale¿y przy tym podkre�liæ, ¿e powsta³y przychód
(odszkodowanie) by³ wynikiem zas¹dzenia przez s¹d (uwzglêd-
niaj¹cego roszczenia powoda), natomiast kolejny wyrok w tej
sprawie, uchylaj¹cy przyznane odszkodowanie w wyniku roz-
patrzenia kasacji przez s¹d wy¿szej instancji, spowodowa³
zmianê sytuacji prawnej w tym zakresie.

W opinii autorki niniejszego artyku³u, mimo braku przepi-
sów dotycz¹cych obowi¹zku korekty przychodów w przypadku
zwrotu uprzednio otrzymanego odszkodowania (zas¹dzonego
wyrokiem s¹du), zwrot ten nie jest kosztem uzyskania przy-
chodu. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lute-
go 1992 r., kosztami uzyskania przychodów s¹ koszty ponie-

sione w celu osi¹gniêcia przychodów lub zachowania albo za-
bezpieczenia �ród³a przychodów, z wyj¹tkiem kosztów wymie-
nionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Oznacza to, ¿e konstrukcja
kosztów oparta jest na klauzuli generalnej, która stanowi, ¿e
mo¿liwo�æ zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosz-
tów uzyskania przychodów uzale¿niona jest od istnienia bez-
po�redniego lub nawet tylko potencjalnego zwi¹zku przyczy-
nowego miêdzy wydatkiem a uzyskanym przychodem (co wy-
nika równie¿ z utrwalonego orzecznictwa S¹dów Administra-
cyjnych). Okre�lony wydatek powinien okazaæ siê dla uzyska-
nia przychodów niezbêdny, a przynajmniej po¿yteczny w sen-
sie potencjalnej mo¿liwo�ci (wp³ywu) na wygenerowanie przy-
chodów. Wydatek bêdzie zatem stanowi³ dla podatnika koszt
uzyskania przychodów, je¿eli bêdzie ³¹cznie spe³nia³ poni¿sze
warunki:
� zostanie poniesiony przez podatnika,
� jest definitywny (rzeczywisty),
� pozostaje w zwi¹zku z prowadzon¹ przez podatnika dzia-

³alno�ci¹ gospodarcz¹,
� poniesiony zosta³ w celu uzyskania przychodów lub

mo¿e mieæ wp³yw na wielko�æ osi¹gniêtych przycho-
dów,

� zosta³ w³a�ciwie udokumentowany3 .
Podatnik, zwracaj¹c pozwanemu otrzymane od niego

uprzednio odszkodowanie, ponosi natomiast �wydatek�, ale nie
jest to koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. U podatnika nie powstaje bowiem koszt po-
datkowy, gdy¿ dokonuje on tylko czynno�ci polegaj¹cej na
zwrocie uprzednio uzyskanego przysporzenia maj¹tkowe-
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go. Mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e � w sensie podatkowym � po-
datnik nie spe³nia nawet pierwszego z powy¿ej powo³anych
warunków, tj. nie ponosi wydatku, gdy¿ za taki nie mo¿na uznaæ
zwrotu otrzymanej wcze�niej kwoty odszkodowania (na pod-
stawie przepisów cywilnoprawnych o bezpodstawnym wzbo-
gaceniu i nienale¿nym �wiadczeniu). Zwrot odszkodowania nie
jest równie¿ kosztem uzyskania przychodu w sensie bilanso-
wym, tj. nie odzwierciedla uzyskania przez podatnika okre�lo-
nych aktywów lub innych korzy�ci maj¹tkowych w zamian za
poniesiony �wydatek�. Ponadto nie jest zwi¹zany z uzyskaniem
przez podatnika przychodów i nie by³ poniesiony w celu ich
osi¹gniêcia, co oznacza, ¿e zwrot otrzymanego przez po-
datnika odszkodowania nie bêdzie stanowi³ dla niego kosz-
tu uzyskania przychodu.

Je¿eli idzie za� o uznanie zwrotu zas¹dzonego uprzednio
odszkodowania jako podstawy do dokonania przez podatnika
zmniejszenia przychodów, to obowi¹zek ten wynika wprost z
normatywnej definicji przychodu, ugruntowanej w doktrynie i
orzecznictwie Naczelnego S¹du Administracyjnego. Przychód
jest bowiem warto�ci¹ przez podatnika �otrzyman¹� w rozu-
mieniu art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., co oznacza, ¿e
musi byæ przysporzeniem maj¹tkowym powoduj¹cym przyrost
aktywów podatnika lub zmniejszenie jego zobowi¹zañ. Co do
zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia maj¹tkowego do
przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny cha-
rakter tego przysporzenia � w tym sensie, ¿e w sposób osta-
teczny faktycznie powiêksza ono aktywa danego podmiotu.
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 27 listopada 2003 r. �do przy-
chodów zaliczyæ mo¿na tylko takie warto�ci, które okre�laj¹
definitywny przyrost maj¹tku podatnika�4 . W rozpatrywanym
przypadku � wskutek uwzglêdnienia przez s¹d wy¿szej instan-
cji kasacji (od wyroku s¹du zas¹dzaj¹cego uprzednio odszko-
dowanie na rzecz podatnika) � niejako �odpad³a� podstawa
prawna, na mocy której u podatnika powsta³ przychód z tytu³u

otrzymanego od pozwanego odszkodowania. Tym samym przy-
chód podatnika z tego tytu³u przesta³ mieæ charakter defi-
nitywnego przysporzenia (w sensie cywilnoprawnym sta³ siê
�wiadczeniem nienale¿nym), a zatem utraci³ charakter osta-
teczny i tym samym �przesta³ byæ� przychodem (co nie
oznacza, ¿e zwrot otrzymanego wcze�niej przysporzenia sta³
siê kosztem uzyskania przychodu, o czym by³a mowa powy-
¿ej). Z tego wzglêdu zwrot przez podatnika otrzymanej kwoty
odszkodowania jest podstaw¹ do zmniejszenia (korekty)
przychodów do opodatkowania podatkiem dochodowym
w tej samej wysoko�ci.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y rozstrzygn¹æ, za jaki okres
podatnik powinien dokonaæ korekty przychodu w zwi¹zku ze
zwrotem zas¹dzonego uprzednio odszkodowania, tj. czy
zmniejszenie przychodów dotyczyæ ma roku, w którym podat-
nik faktycznie otrzyma³ od pozwanego odszkodowanie, czy
przychodów roku, w którym podatnik dokona³ nastêpnie zwro-
tu odszkodowania na rzecz pozwanego. Wydaje siê, ¿e podat-
nik mo¿e dokonaæ korekty przychodów uwzglêdniaj¹c to w
deklaracji sk³adanej za ten okres, w którym dokona zwrotu
odszkodowania.

Przypisy:

1 Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; zwana dalej �ustaw¹ z dnia
15 lutego 1992 r.�.

2 Do zmniejszenia przychodów bezpo�rednio odnosi siê np. art. 12 ust. 3
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., w którym jest mowa o tym, ¿e nale¿ne
przychody zmniejsza siê o warto�æ zwróconych towarów, udzielonych
bonifikat i skont � przepis ten nie ma jednak w przedmiotowej sprawie
zastosowania, gdy¿ dotyczy przychodów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹
gospodarcz¹.

3 J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatko-
we Komentarze Becka, 2005.

4 Sygn. akt III S.A. 3382/02.

Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci
15 lipca 2004 r. (C-495/01)
Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Fin-
landii.

Sentencj¹ wyroku jest stwierdzenie, ¿e art. 11 czê�æ A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawo-
dawstw Pañstw Cz³onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych zmierza do obci¹¿enia podatkiem od warto�ci dodanej
ca³ej warto�ci towarów lub us³ug przewiduj¹c, i¿ do podstawy opodatkowania zalicza siê wyp³acon¹ podatnikowi subwencjê bezpo-
�rednio zwi¹zan¹ z cen¹ danej transakcji. Nie uchybia zobowi¹zaniom, które na nim ci¹¿¹ na mocy tego przepisu, Pañstwo
Cz³onkowskie, które nie obejmuje podatkiem od warto�ci dodanej pomocy przyznawanej na podstawie rozporz¹dzenia nr 603/95
w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego.

W pojêciu �subwencje zwi¹zane bezpo�rednio z cen¹� mieszcz¹ siê bowiem jedynie te subwencje, które stanowi¹ ca³kowicie
lub czê�ciowo �wiadczenie uzyskiwane w zamian za dostawy towarów lub �wiadczenia us³ug oraz s¹ przyznawane osobie trzeciej
przez sprzedawcê lub �wiadcz¹cego us³ugi.

St¹d przes³anki obci¹¿enia rzeczonej pomocy podatkiem nie s¹ spe³nione w przypadku dokonywanej po suszeniu przez przed-
siêbiorstwo przetwórcze sprzeda¿y suszu paszowego nabytego od producentów zielonki, albowiem w tym przypadku pomoc ta nie
jest przyznawana w tym konkretnie celu, aby przedsiêbiorstwo przetwórcze dostarcza³o susz paszowy nabywcy za cenê ni¿sz¹ w
stosunku do rynku �wiatowego. Przes³anki te nie zosta³y równie¿ spe³nione w przypadku umowy specjalnego zamówienia zawartej
przez przedsiêbiorstwo przetwórcze z producentem zielonki, albowiem pomoc otrzymywana przez przedsiêbiorstwo przetwórcze
nie jest wyp³acana na jego rzecz, a rzeczone przedsiêbiorstwo przybiera jedynie rolê po�rednika miêdzy agencj¹ p³atnicz¹ a
producentem suszu.

Opracowa³a: Marta Dubec
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Problematyka zakazanej pomocy publicznej
z uwzglêdnieniem analizy poszczególnych przes³anek

j¹ statuuj¹cych, w kontek�cie �rodków podatkowych. Czê�æ I

Piotr Sidor

Autor jest prawnikiem, pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych

Powy¿szy artyku³ przedstawia analizê problematyki pomocy publicznej z podzia³em na poszczególne przes³anki � ze
szczególnym uwzglêdnieniem zagadnienia �rodków podatkowych. Artyku³ zosta³ podzielony na czê�ci, w ramach
których przedmiotem analizy bêd¹ kolejne przes³anki z art. 87 TWE w kontek�cie problematyki podatkowej.

POMOC PUBLICZNA � UWAGI OGÓLNE

Pomimo wielokrotnego wystêpowania terminu �pomoc pu-
bliczna� w aktach prawa wspólnotowego, jak równie¿ prawa
krajowego � pojêcie pomocy publicznej nie zosta³o jednoznacz-
nie zdefiniowane. Nale¿y uznaæ, i¿ rozwi¹zanie takie zaakcep-
towano celowo, zwracaj¹c siê w stronê szerokiej i elastycznej
interpretacji tego pojêcia przez Komisjê Europejsk¹ oraz ETS,
uniemo¿liwiaj¹cej obchodzenie jego zakresu przedmiotowego
przez pañstwa cz³onkowskie. Prawid³owe ustalenie zakresu
tego pojêcia � a w konsekwencji okre�lenie obowi¹zuj¹cych
granic prawnych � ma kluczowy wp³yw na kszta³t ca³ego prawa
subwencyjnego, bêd¹cego czê�ci¹ polityki konkurencji prowa-
dzonej przez UE. Wspomniany brak definicji legalnej pojêcia
pomocy publicznej nie powoduje jednak luki prawnej, gdy¿
zarówno doktryna, jak i orzecznictwo skutecznie przyczyniaj¹
siê do precyzowania i wyja�niania poszczególnych elementów
sk³adowych pojêcia. Z kolei praktyka Komisji w stosowaniu prze-
pisów z zakresu pomocy publicznej tworzy podstawy do okre-
�lania kierunków rozwoju polityki konkurencji i ich implemen-
tacji we wtórnym prawie wspólnotowym. W tym kontek�cie na-
le¿y równie¿ zwróciæ uwagê na tzw. soft law.

Ochrona konkurencji jest jednym z najwa¿niejszych zadañ
Wspólnot Europejskich, realizowanych w przepisach prawa
wspólnotowego pierwotnego i wtórnego. W pierwszej kolejno-
�ci nale¿y wskazaæ na art. 3 TWE � tworz¹cy swoiste podwali-
ny instytucji ochrony konkurencji w prawie wspólnotowym �
stanowi¹cy, i¿ dzia³alno�æ Wspólnoty obejmuje ustanowienie
systemu zapewniaj¹cego niezak³ócon¹ konkurencjê we wspól-
nym rynku. Wolna konkurencja jako zasada polityki gospodar-
czej i podstawa gospodarki rynkowej potwierdzona zosta³a rów-
nie¿ w art. 4 TWE. Postanowienia powy¿szych artyku³ów po-
twierdzone i zrealizowane zosta³y w dalszych przepisach szcze-
gó³owych Traktatu. Najwiêksze znaczenie z punktu widzenia
problematyki pomocy publicznej maj¹ przepisy Rozdzia³u 1
(Regu³y konkurencji) Tytu³u VI TWE, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem art. 87-89 TWE. St¹d definicjê pomocy publicznej na-
le¿y wywie�æ z ca³okszta³tu materii normatywnej, opieraj¹c siê

w szczególno�ci na art. 87 TWE oraz na dorobku doktryny i
orzecznictwa. Zgodnie z art. 87 ust. 1 TWE wszelka pomoc
przyznawana przez Pañstwo Cz³onkowskie lub przy u¿yciu
zasobów pañstwowych w jakiejkolwiek formie, która zak³óca
lub grozi zak³óceniem konkurencji poprzez uprzywilejowanie
niektórych przedsiêbiorstw lub niektórych ga³êzi produkcji, jest
niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wp³ywa
na wymianê handlow¹ miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi.

Nale¿y podkre�liæ, i¿ Traktat nie formu³uje bezpo�rednio
zakazu udzielania takiej pomocy, wskazuj¹c tylko, i¿ jest ona
niezgodna, nie do pogodzenia ze wspólnym rynkiem � incom-
patible with the common market.1  Bior¹c jednak pod uwagê
tre�æ art. 10 TWE stanowi¹cego, i¿ Pañstwa Cz³onkowskie s¹
obowi¹zane podejmowaæ wszelkie w³a�ciwe �rodki ogólne lub
szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowi¹zañ wyni-
kaj¹cych z Traktatu, a w szczególno�ci obowi¹zane s¹ po-
wstrzymywaæ siê od podejmowania wszelkich �rodków, które
mog³yby zagroziæ urzeczywistnieniu celów Traktatu � �rodki
niezgodne ze wspólnym rynkiem i naruszaj¹ce zasady konku-
rencji bêd¹ce celem polityki Wspólnoty nale¿y traktowaæ jako
zakazane.2  Dlatego te¿ w dalszej czê�ci artyku³u pomoc spe³-
niaj¹ca wszystkie przes³anki z art. 87 ust. 1 TWE, nieobjêta
zakresem wy³¹czeñ, bêdzie okre�lana mianem zakazanej po-
mocy publicznej. Nale¿y równocze�nie zwróciæ uwagê, i¿ za-
kaz ten nie ma charakteru bezwzglêdnego ani bezwarunkowe-
go3 . Komisja wyposa¿ona w kompetencje do oceny zgodno�ci
poszczególnych �rodków ze wspólnym rynkiem, mo¿e w za-
kresie przys³uguj¹cego jej uznania orzec o dopuszczalno�ci
zastosowania pomocy spe³niaj¹cej przes³anki z art. 87 ust. 1
TWE4 . Pogl¹d powy¿szy ETS podkre�la w wielu swoich orze-
czeniach5 . Przys³uguj¹ca Komisji w tym zakresie w³adza dys-
krecjonalna podlega oczywistym ograniczeniom z art. 88 ust. 2
TWE oraz kontroli ze strony ETS6 .

W celu rozstrzygniêcia, czy konkretne wsparcie finansowe
stanowi pomoc publiczn¹ nale¿y oceniæ, czy zosta³y spe³nione
³¹cznie w ka¿dym przypadku wszystkie przes³anki wymienione
w art. 87 ust. 1 TWE7 . W oparciu o przes³anki z powy¿szego
artyku³u mo¿liwe jest skonstruowanie definicji pomocy publicz-
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nej. Przedstawiciele doktryny formu³uj¹c powy¿sz¹ definicjê
wymieniaj¹ ró¿n¹ liczbê przes³anek, poddaj¹c je analizie z ró¿-
nym stopniem szczegó³owo�ci, k³ad¹c nacisk na odmienne jej
elementy. P. Pe³ka i M. Stasiak proponuj¹ definicjê opart¹ na
trzech przes³ankach: 1) pomoc zak³óca konkurencjê lub grozi
zniekszta³ceniem konkurencji, o ile ma to wp³yw na wymianê
handlow¹, 2) jest udzielana przez pañstwo cz³onkowskie lub
ze �róde³ pañstwowych, 3) prowadzi do uprzywilejowania nie-
których przedsiêbiorstw lub niektórych ga³êzi produkcji (selek-
tywny charakter pomocy) 8 .

Z kolei I. Postu³a i A. Werner proponuj¹ definicjê opart¹ na
piêciu elementach: 1) dany �rodek jest pomoc¹ przyznawan¹
przez pañstwo lub ze �róde³ pañstwowych, 2) przyznanie go
powoduje uprzywilejowanie niektórych przedsiêbiorstw lub ga-
³êzi produkcji, 3) przyznanie pomocy wp³ywa lub grozi zak³ó-
ceniem konkurencji, 4) udzielenie pomocy wp³ywa na wymia-
nê handlow¹ pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi, 5) przyzna-
nie pomocy nie jest dozwolone na podstawie przepisów szcze-
gólnych zawartych w TWE9 .

Ciekaw¹ definicjê zaproponowa³ równie¿ T. Skoczny. We-
d³ug tego autora na gruncie art. 87 ust. 1 TWE zakazana jest:
1) pomoc pañstwa, która 2) faworyzuje jej beneficjentów, 3)
ma charakter antykonkurencyjny, 4) wp³ywa na handel we-
wn¹trzwspólnotowy. Autor grupuje te przes³anki: dwie pierw-
sze jako identyfikacyjne, dwie nastêpne jako kwalifikacyjne z
punktu widzenia rynku10 .

Proponowane s¹ równie¿ definicje oparte na �grupach prze-
s³anek�. Piotr Marquardt proponuje konstrukcjê definicji opar-
t¹ na trzech grupach przes³anek: 1) �rodek musi stanowiæ po-
moc, 2) pomoc musi mieæ charakter publiczny (tj. pochodziæ
ze �róde³ publicznych), 3) pomoc musi mieæ antykonkurencyjny
charakter. Poza wymienionymi grupami przes³anek autor umiej-
scawia grupê przepisów szczególnych z TWE, o których mowa
w art. 87 ust. 1 TWE, wy³¹czaj¹cych zastosowanie zakazu �
traktuj¹c je w tym przypadku jako przes³ankê pozytywn¹11 .

Autor powy¿szego artyku³u przychyla siê do zbioru prze-
s³anek zaproponowanego przez S. Dudzika12 , z uwzglêdnie-
niem szczegó³owych akcentów wyra¿onych przez niego w
zwi¹zku z analiz¹ pojêcia pomocy publicznej. Definicja zapro-
ponowana przez tego przedstawiciela doktryny najdok³adniej
przedstawia istotê i z³o¿ono�æ problematyki pomocy publicz-
nej. W oparciu o ni¹ mo¿na najprecyzyjniej dokonaæ kwalifika-
cji danego �rodka z punktu widzenia art. 87 ust. 1 TWE. Defi-
nicja powy¿sza k³adzie nacisk na element samej �pomocy� jako
przes³anki konstytuuj¹cej pomoc publiczn¹.

Bior¹c pod uwagê definicjê zaproponowan¹ przez S. Du-
dzika nale¿y wskazaæ, i¿ aby art. 87 ust. 1 TWE znalaz³ zasto-
sowanie musz¹ zostaæ spe³nione nastêpuj¹ce przes³anki:
1) dany �rodek musi stanowiæ �pomoc� dla przedsiêbiorstwa,
2) pomoc zostaje udzielona �przez pañstwo lub ze �róde³ pañ-

stwowych�,
3) uprzywilejowuje niektóre przedsiêbiorstwa lub niektóre ga-

³êzie produkcji,
4) zak³óca konkurencjê lub grozi jej zak³óceniem,
5) narusza wymianê handlow¹ miêdzy pañstwami cz³onkowskimi,
6) pomoc nie jest objêta jednym z wyj¹tków zawartych w Traktacie.

Analiza wymienionych przes³anek dokonana zostanie po-
ni¿ej, z podzia³em na poszczególne czê�ci niniejszego artyku-
³u, ze szczególnym naciskiem po³o¿onym na aspekty podatko-
we zagadnienia pomocy publicznej. W stosunku do tego ro-

dzaju pomocy najistotniejsza bêdzie przes³anka uprzywilejo-
wania, gdy¿ w³a�nie selektywno�æ rozwi¹zañ podatkowych
powoduje poddanie ich rygorom prawa konkurencji. Równie¿
przegl¹d orzecznictwa dokonany w zakresie kolejnych elemen-
tów definicji bêdzie mia³ na celu odniesienie poszczególnych
przes³anek do pomocy publicznej o charakterze podatkowym.
Konsekwencj¹ takiej analizy bêdzie przygotowanie gruntu do
rozwa¿añ na temat poszczególnych instytucji podatkowej po-
mocy publicznej w przepisach prawa krajowego � dokonanych
w dalszych czê�ciach artyku³u.

PRZES£ANKI WYST¥PIENIA POMOCY PUBLICZNEJ,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM ZAGADNIENIA

�RODKÓW PODATKOWYCH

Przes³anka 1.
Pojêcie pomocy w definicji art. 87 ust. 1 TWE

Nale¿y podkre�liæ, i¿ termin �pomocy� jest rozumiany w pra-
wie wspólnotowym � w tym przypadku w art. 87 TWE � niezwy-
kle szeroko. Nale¿y równocze�nie podkre�liæ niezwykle istot-
ny systemowy aspekt prawny w tym zakresie � hierarchii �ró-
de³ prawa � �Pojêcie pomocy u¿ywane w przepisach Traktatu
jest pojêciem prawa wspólnotowego i tylko w kontek�cie prze-
pisów tego porz¹dku prawnego mo¿e byæ interpretowane. Tym
samym praktycznie bez znaczenia jest kwalifikacja okre�lonych
�rodków jako pomocowych lub innych dokonywana na podsta-
wie przepisów prawa krajowego.�13

W doktrynie zwraca siê uwagê, i¿ zgodnie z powy¿szym ar-
tyku³em idzie o �wszelk¹ pomoc� udzielan¹ �w jakiejkolwiek for-
mie�14 . Pomoc¹ jest wiêc korzy�æ odnoszona przez przedsiê-
biorstwo z jednej strony, z równoczesnym obci¹¿eniem � szero-
ko pojêtego � bud¿etu pañstwa po drugiej stronie. Korzy�æ po
stronie przedsiêbiorcy powinna mieæ charakter maj¹tkowy, �wiad-
czenie powinno mieæ nieodp³atny charakter (ca³kowicie lub czê-
�ciowo) lub te¿ byæ odp³atne poni¿ej warto�ci rynkowej15 , a wiêc
musi zachowaæ jednostronny charakter, nie mo¿e byæ �wiad-
czeniem wzajemnym. Powinien zatem wyst¹piæ brak ekonomicz-
nej ekwiwalentno�ci analizowanej korzy�ci16 . Pomoc¹ bêdzie
wiêc wszelkie �wiadczenie na rzecz przedsiêbiorstwa pocho-
dz¹ce od pañstwa lub ze �róde³ pañstwowych � niezale¿nie od
formy prawnej, w której go udzielono � które przynosi temu przed-
siêbiorstwu korzy�æ, niemo¿liw¹ do uzyskania w ramach nor-
malnej dzia³alno�ci gospodarczej17 . To w³a�nie owo przysporze-
nie otrzymane na warunkach korzystniejszych od oferowanych
na rynku stanowi pomoc dla przedsiêbiorstwa18 . Warto podkre-
�liæ na gruncie podatkowym, i¿ pomoc¹ publiczn¹ nie bêdzie
przysporzenie powsta³e na skutek zwrotu nienale¿nie pobranych
�rodków, np. zwrot nies³usznie pobranego podatku, gdy¿ w tym
przypadku nie mamy do czynienia z korzy�ci¹ po stronie przed-
siêbiorcy, a jedynie �wiadczeniem wyrównawczym, a wiêc w
gruncie rzeczy ekwiwalentnym.

Pomoc udzielona przedsiêbiorstwu mo¿e mieæ charakter
bezpo�redni, jak i po�redni, tak jak i odpowiadaj¹ce jej uszczu-
plenie w zasobach pañstwowych. Jako przyk³adowe �rodki sta-
nowi¹ce pomoc pañstwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE mo¿-
na wymieniæ: dotacje, wszelkie formy dokapitalizowania, po-
¿yczki, kredyty, porêczenia, gwarancje, preferencyjne stawki
oprocentowania, pokrycie strat operacyjnych, a tak¿e pomoc
publiczn¹ o charakterze podatkowym � zwolnienia podatko-
we, ulgi w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych: zaniechanie po-
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boru, odroczenie p³atno�ci lub roz³o¿enie na raty p³atno�ci
podatku b¹d� zaleg³o�ci podatkowej czy te¿ umorzenie zale-
g³o�ci podatkowej b¹d� odsetek za zw³okê. Nale¿y jednak pod-
kre�liæ, i¿ ten katalog pozostaje otwarty, a w doktrynie poja-
wiaj¹ siê ró¿norodne klasyfikacje i podzia³y.

Korzy�æ przyznana przedsiêbiorstwu uprzywilejowuje jego
pozycjê na rynku, w konsekwencji prowadz¹c do naruszenia
konkurencji. W doktrynie powszechnie akceptuje siê podzia³
na pomoc w sensie pozytywnym � oznaczaj¹c¹ bezpo�redni¹
korzy�æ, przysporzenie dla beneficjenta, a wiêc przep³yw �rod-
ków z bud¿etu pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialne-
go � traktowan¹ jako wydatek19 , oraz pomoc w sensie nega-
tywnym � polegaj¹c¹ na zmniejszaniu ciê¿arów publicznopraw-
nych ci¹¿¹cych na przedsiêbiorstwie, zrzeczeniu siê przez
pañstwo egzekwowania nale¿nych �rodków pieniê¿nych �
uszczuplaj¹c¹ wp³ywy bud¿etowe20 .

Pomoc¹ bêdzie przekazanie przez pañstwo lub ze �róde³
pañstwowych konkretnych funduszy, dokonanie inwestycji w
przedsiêbiorstwo lub innego rodzaju zaanga¿owanie �rodków
publicznych w sytuacji, w której inwestor prywatny stosuj¹c stan-
dardowe kryteria ekonomiczne � op³acalno�ci i perspektywy
osi¹gniêcia zwrotu � takiej inwestycji by nie dokona³. Owa ocena
zaanga¿owania kapita³u oparta o realia rynkowe, zwana te-
stem inwestora prywatnego, powinna zawsze znajdowaæ za-
stosowanie przy kwalifikowaniu konkretnego �rodka jako po-
moc publiczn¹21 .

Oprócz wskazanych powy¿ej kryteriów klasyfikacji pomocy
wyró¿nia siê tak¿e podzia³y opieraj¹ce siê na innych podsta-
wach i za³o¿eniach22 . Nale¿y w tym miejscu powo³aæ równie¿
stanowisko ETS w zakresie �rodków stanowi¹cych pomoc pu-
bliczn¹. Wielokrotnie w swoich wyrokach ETS podkre�la³, i¿
pojêcie pomocy pañstwa jest bardziej ogólne od pojêcia sub-
wencji, obejmuj¹c nie tylko rzeczywiste �wiadczenia, ale rów-
nie¿ dzia³ania, które w ró¿nych formach zmniejszaj¹ normalne
obci¹¿enia bud¿etu przedsiêbiorstwa23 .

Analizuj¹c zagadnienie przyznania pomocy nale¿y przywo-
³aæ równocze�nie bardzo interesuj¹cy pogl¹d ETS odno�nie
kwalifikowania dzia³añ pañstwa jako pomocy publicznej24 . Jest
on przyk³adem �rozumowania� zarówno Komisji, jak i ETS uzna-
j¹cych, ¿e opiesza³o�æ i brak skuteczno�ci w egzekwowaniu
nale¿nych pañstwu wierzytelno�ci � wynikaj¹cych z zobowi¹-
zañ przedsiêbiorstwa w zakresie podatków i ubezpieczenia spo-
³ecznego � mo¿e stanowiæ pomoc publiczn¹. Wskazano w tym
przypadku, i¿ pañstwo � wierzyciel publiczny � przyjmuj¹c tak¹
postawê, nie dzia³a³o w sposób w³a�ciwy dla wierzyciela pry-
watnego w celu odzyskania przynajmniej czê�ci swoich nale¿-
no�ci. Równie¿ traktowanie na specjalnych warunkach przed-
siêbiorstwa w postêpowaniu upad³o�ciowym � z uwzglêdnie-
niem pomocy o charakterze podatkowym � bêd¹ce stosowa-
niem specjalnych przywilejów w stosunku do obowi¹zuj¹cych
procedur, jest zaliczane od szeroko rozumianej pomocy pu-
blicznej25 . Z licznego dorobku orzecznictwa ETS w zakresie
pojêcia pomocy warto jeszcze przywo³aæ wyrok z dnia 13 czerw-
ca 2002 r. w sprawie C-382/99 Królestwo Holandii v. Komisja
Wspólnot Europejskich, który � oprócz potwierdzenia zastoso-
wania rygoru art. 87 ust. 1 TWE do wszelkich �rodków zmniej-
szaj¹cych obci¹¿enia bud¿etu przedsiêbiorstwa oraz �rodków
o podobnym charakterze � podkre�la, i¿ w tym zakresie roz-
ró¿nienia �rodków interwencji pañstwowej nie dokonuje siê co
do ich podstaw lub celów, lecz w odniesieniu do ich skutków26 .

Podsumowuj¹c nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ szeroko rozumia-
ne �wiadczenie pochodz¹ce od pañstwa lub ze �róde³ pañ-
stwowych bêdzie stanowi³o pomoc dla przedsiêbiorstwa w ka¿-
dym przypadku, gdy korzy�æ wyniknie z zak³ócenia zasad wol-
norynkowych � uprzywilejowuj¹c pozycjê tego beneficjenta.
St¹d uzasadniony wydaje siê pogl¹d, i¿ wyznacznikiem takiej
korzy�ci bêdzie jej relacja do warto�ci rynkowej, któr¹ ze sob¹
niesie. Je¿eli korzy�æ uzyskana przez przedsiêbiorstwo w efek-
cie zaanga¿owania �rodków publicznych nie przekroczy wyce-
ny rynkowej takiego przysporzenia � zachowana zostanie ekwi-
walentno�æ �wiadczeñ � a wiêc taka aktywno�æ pañstwa bê-
dzie typowym dzia³aniem zgodnym z przyjêtymi miernikami
ekonomicznymi wolnego rynku, nie bêdziemy mieli do czynie-
nia z pomoc¹ pañstwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE. W
przypadku jednak, gdy przedsiêbiorstwo osi¹gnie korzy�æ prze-
wy¿szaj¹c¹ okre�lony dla danej transakcji wzorzec rynkowy,
bêdzie ona uprzywilejowywaæ je w stosunku do pozosta³ych
uczestników rynku, czyni¹c z tego przedsiêbiorstwa beneficjen-
ta pomocy. Najlepszym rozwi¹zaniem dla zachowania zasad
rynkowych dzia³alno�ci pañstwa jest zatem � tam, gdzie ist-
nieje taka mo¿liwo�æ � procedura przetargu. Zgodnie ze sta-
nowiskiem Komisji oraz pogl¹dami doktryny zarzut preferen-
cji, a w zwi¹zku z tym wystêpowania pomocy publicznej, zo-
stanie wy³¹czony przy zastosowaniu odpowiednich procedur
przetargowych27 .

Analiza terminu pomocy w znaczeniu �cis³ym stanowi punkt
wyj�cia do dalszych rozwa¿añ odno�nie przes³anek statuuj¹-
cych zakazan¹ pomoc publiczn¹. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿
szczególnie z perspektywy instytucji prawa podatkowego do-
piero stwierdzenie selektywnego charakteru danego �rodka
przyznaj¹cego korzy�æ � pomoc dla przedsiêbiorstwa, mo¿e
daæ podstawy do uznania go za niezgodny ze wspólnym ryn-
kiem, a w konsekwencji niedopuszczalny z punkt widzenia
art. 87 ust. 1 TWE. Dlatego tak istotne jest ustalenie, czy uzy-
skana pomoc ma zastosowanie tylko do wybranych przedsiê-
biorców lub ga³êzi produkcji � stanowi¹c przywilej wy³¹cznie
dla nich � w oparciu o subiektywne parametry, czy te¿ powy¿-
sza korzy�æ jest efektem �rodka nienosz¹cego cech selektyw-
no�ci, a wiêc opartego na �kluczu� obiektywnym. W przypadku
dzia³añ pañstwa w sferze danin publicznych bêd¹ one wyma-
ga³y wnikliwej oceny w tym zakresie28 .
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Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2007, s. II-421.
11 P. Marquardt, Pomoc publiczna dla ma³ych i �rednich przedsiêbior-

ców, Warszawa 2007, s. 36.
12 Por. S. Dudzik, Pomoc pañstwa..., s. 33.
13 S. Dudzik, Pomoc pañstwa..., s. 61.
14 Zob. I. Postu³a, A. Werner, Pomoc publiczna..., s. 27, tak samo S. Du-

dzik, Pomoc pañstwa..., s. 61.
15 Zob. S. Dudzik, Pomoc pañstwa..., s. 65-67.
16 Zob. P. Marquardt, Pomoc publiczna..., s. 38.
17 Tak S. Dudzik, Pomoc pañstwa..., s. 68;
18 Por. Definicjê M. Kuleszy (w:) Pomoc publiczna dla przedsiêbiorstw w

RP. Rola gminy � uwagi wstêpne na tle postanowieñ Traktatu rzym-
skiego i Uk³adu o Stowarzyszeniu, 1996, nr 1, s. 37. Autor wskazuje,
i¿ pomoc¹ jest �ka¿de � w sensie ekonomicznym � przysporzenie, o
charakterze nieekwiwalentnym w procesie wymiany, maj¹ce charak-
ter przywileju, niezale¿nie od formy prawnej, w której go udzielono�.

19 Pomoc¹ w sensie pozytywnym s¹: dotacje pieniê¿ne lub rzeczowe,
gwarancje, porêczenia, inwestycje kapita³owe ze �rodków publicznych
� wszelkie formy dokapitalizowania przedsiêbiorstwa.

20 Mamy w tym przypadku do czynienia przede wszystkim z wszelkimi
formami zwolnieñ i ulg podatkowych oraz ulgami w sp³acie zobowi¹-
zañ podatkowych, przyspieszon¹ amortyzacj¹, kredytami podatkowy-
mi, zwolnieniami z op³at parapodatkowych (sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne), konwersj¹ wierzytelno�ci przedsiêbiorstwa, zrzeczeniem
siê dywidendy w spó³ce kapita³owej z udzia³em Skarbu Pañstwa.

21 Dok³adniejsze omówienie tego zagadnienia dokonane zostanie przy
okazji analizy przes³anki uprzywilejowania.

22 Por. klasyfikacja ze wzglêdu na podstawê przyznania pomocy, �ród³o
pochodzenia pomocy, ryzyko ponoszone przez podmiot przyznaj¹cy.
Nale¿y zwróciæ uwagê na klasyfikacjê stosowan¹ przez Komisjê, wy-
ró¿niaj¹c¹ cztery grupy form udzielania pomocy publicznej. Grupa A
� formy charakteryzuj¹ce siê przesuniêciem �rodków publicznych w
taki sposób, ¿e wielko�æ pomocy odpowiada transferowi �rodków, mo¿e
byæ to pomoc w sensie pozytywnym (wydatek A1), b¹d� w sensie ne-
gatywnym (uszczuplenie dochodów A2). Grupa B � formy zaanga¿o-
wania kapita³owego pañstwa w kapitale przedsiêbiorstw, konwersja
wierzytelno�ci. Grupa C � formy transferu �rodków w postaci udziela-
nych kredytów, po¿yczek (roz³o¿enia na raty). Grupa D � gwarancje i
porêczenia. Powy¿szy podzia³ stosowany jest równie¿ na gruncie pra-
wa polskiego. Podane za: I. Postu³a, A. Werner, Pomoc publiczna...,
s. 36-38.

23 Zob. wyrok ETS z dnia 14 kwietnia 2005 r. C-128/03 AEM SpA i AEM
Torino SpA v. Autorita per l�energia elettrica e per il gas i inni, LEX nr

220793, pkt 1; wyrok ETS z dnia 10 stycznia 2006 r. C-222/04 Mini-
stero dell�Economia e delle Finanze v. Cassa di Risparmio di Firenze
SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Ri-
sparmio di San Miniato SpA, LEX nr 226073, pkt 131; wyrok ETS z
dnia 23 lutego 1961 r. 30/59 De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in
Limburg przeciwko Wysokiej W³adzy, Rec. str. 1, pkt 39; wyrok ETS z
dnia 17 czerwca 1999 r. C-295/97 Industrie Aeronautiche e Meccani-
che Rinaldo Piaggio SpA v. International Factors Italia SpA (Ifitalia) i
inni, ECR 1999/6/I-03735; wyrok ETS z dnia 8 maja 2003 r. C-328/99
Republika W³oska i SIM 2 Multimedia SpA v. Komisja Wspólnot Euro-
pejskich, LEX nr 155081, pkt 2; wyrok ETS z dnia 14 wrze�nia 2004 r.
C-276/02 Królestwo Hiszpanii v. Komisja Wspólnot Europejskich, ZOT-
SiSPI 2004/8-9A/I-08091, pkt 24: �Pojêcie pomocy jest o wiele bar-
dziej ogólne ni¿ pojêcie subwencji, jako ¿e nie tylko zawiera w sobie
�wiadczenia pozytywne, tak jak w przypadku samych subwencji, ale
tak¿e interwencje, które w ró¿ny sposób zmniejszaj¹ ciê¿ary, które
normalnie obci¹¿aj¹ bud¿et danego przedsiêbiorstwa.�

24 Zob. powo³any powy¿ej wyrok ETS z dnia 14 wrze�nia 2004 r. C-276/
02 Królestwo Hiszpanii v. Komisja Wspólnot Europejskich, ZOTSiSPI
2004/8-9A/I-08091, pkt 26 i 32.

25 Zob. wyrok ETS z dnia 17 czerwca 1999 r. C-295/97 Industrie Aero-
nautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA v. International Factors
Italia SpA (Ifitalia) i inni, ECR 1999/6/I-03735, pkt 2: �Zastosowanie
systemu odstêpstw od ogólnych przepisów prawa upad³o�ciowego,
na korzy�æ du¿ych przedsiêbiorstw przemys³owych w trudnej sytu-
acji, bêd¹cych szczególnie powa¿nie zad³u¿onych w stosunku do
okre�lonych � g³ównie publicznych � kategorii wierzycieli, bêdzie trak-
towane jako przynosz¹ce korzy�æ do rozmiarów pomocy pañstwa, w
znaczeniu art. 92 ust. 1 (obecnie 87 ust. 1 P.S.) TWE, w przypadku
ustalenia, ¿e to przedsiêbiorstwo: 1) dosta³o zgodê na kontynuowa-
nie handlu w warunkach, w których przy zastosowaniu przepisów
ogólnych prawa upad³o�ciowego taka zgoda nie zosta³aby mu udzie-
lona, lub 2) korzysta³o z jednego lub wiêcej przywilejów w postaci:
gwarancji pañstwowej, obni¿onej stawki podatkowej, wyj¹tku od obo-
wi¹zku do uiszczenia grzywien oraz innych kar pieniê¿nych, lub te¿
faktycznego umorzenia d³ugów publicznych w ca³o�ci lub czê�ci, któ-
rych nie mog³oby ¿¹daæ inne upadaj¹ce przedsiêbiorstwo przy za-
stosowaniu przepisów ogólnych prawa upad³o�ciowego.� � t³umacze-
nie w³asne.

26 Lex nr 112011, pkt 2: �Dla celów art. 92 ust. 1 Traktatu (obecnie, po
zmianie, art. 87 ust. 1 TWE) �rodki, które w ró¿nych formach, zmniej-
szaj¹ obci¹¿enia zazwyczaj zawarte w bud¿ecie przedsiêbiorstwa, oraz
które, nie bêd¹c subwencjami w �cis³ym tego s³owa znaczeniu, maj¹
podobny charakter i taki sam skutek, uwa¿ane s¹ za stanowi¹ce po-
moc. W tym wzglêdzie art. 92 ust. 1 nie dokonuje rozró¿nienia �rod-
ków interwencji pañstwowej co do ich podstaw lub celów, lecz okre�la
je w odniesieniu do ich skutków (...) Pomoc przyznana stacjom paliw
w celu zmniejszenia strat ekonomicznych poniesionych w wyniku wzro-
stu podatku na produkty naftowe stanowi pomoc dla przedsiêbiorstw
naftowych, je¿eli stacje paliw zwi¹zane s¹ z przedsiêbiorstwami naf-
towymi klauzulami dotycz¹cymi systemu regulacji cen, maj¹cymi na
celu zapobie¿enie uzyskaniu ni¿szego obrotu przez stacje paliw na
skutek podwy¿szonych cen paliwa bêd¹cych konsekwencj¹ podwy¿-
szenia podatku. Pomoc przyznawana tym stacjom paliw skutkuje
zmniejszeniem obci¹¿eñ, które zazwyczaj mia³yby wp³yw na bud¿et
przedsiêbiorstw pragn¹cych utrzymaæ sw¹ pozycjê rynkow¹ w �wie-
tle rozwoju na krajowych i miêdzynarodowych rynkach. Dlatego te¿
taka pomoc wywo³uje skutki ekonomiczne dla zainteresowanych
przedsiêbiorstw, poniewa¿ skutkiem tej pomocy jest w ka¿dym przy-
padku zwolnienie tych przedsiêbiorstw z obowi¹zku ponoszenia ca-
³o�ci b¹d� czê�ci kosztów upustów [ang. forecourt discounts] ofero-
wanych przez po�redników w celu unikniêcia utraty udzia³u w ryn-
ku�, pkt 60-63, 66. Zob. równie¿ wyrok ETS z dnia 12 pa�dziernika
2000 r. C-480/98 Królestwo Hiszpanii v. Komisja Wspólnot Europej-
skich, LEX nr 83012, pkt 1: �Artyku³ 92 ust. 1 Traktatu (obecnie art. 87
ust. 1 TWE) nie rozró¿nia pomiêdzy �rodkami interwencji pañstwa w
odniesieniu do ich przyczyn lub celów, lecz okre�la je w odniesieniu
do ich skutków.�

27 Zob. I. Postu³a, A. Werner, op. cit., s. 29, 39-42.
28 Zob. wyrok ETS z dnia 6 wrze�nia 2006 r. C-88/03 Republika Portu-

galska v. Komisja Wspólnot Europejskich, LEX nr 226885, pkt 56:
�Okre�lenie ram odniesienia nabiera wiêkszej wagi w przypadku
�rodków o charakterze podatkowym, poniewa¿ samo istnienie ko-
rzy�ci mo¿e byæ stwierdzone tylko w porównaniu z tak zwanym
opodatkowaniem «normalnym».�
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NOWE ZASADY W PRAWIE DO ODLICZENIA
PODATKU NALICZONEGO

Od dnia 1 stycznia 2008 r. przestanie obowi¹zywaæ zasa-
da, z której wynika, ¿e uregulowanie nale¿no�ci z tzw. faktury
pustej upowa¿nia podatnika do odliczenia podatku w niej nali-
czonego. Generalnie faktura pusta nie powinna znale�æ siê w
obrocie i nie powinna wywo³ywaæ ¿adnych skutków podatko-
wych. W obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym od powy¿-
szej zasady istnieje jeden wyj¹tek. A mianowicie, je¿eli faktura
pusta zosta³a zap³acona, obowi¹zuje zasada ogólna � podat-
nik ma prawo obni¿yæ podatek nale¿ny o naliczony.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wejdzie w ¿ycie nowelizacja usta-
wy o podatku od towarów i us³ug. W art. 88 ust. 3a pkt 2 zosta-
nie skre�lona koñcowa czê�æ przepisu, co spowoduje, ¿e ¿ad-
na faktura dokumentuj¹ca transakcjê niepodlegaj¹c¹ opodat-
kowaniu lub zwolnion¹ od podatku (nawet zap³acona przez
podatnika) nie da mu mo¿liwo�ci obni¿enia podatku.

FAKTURY ELEKTRONICZNE DLA BANKÓW
I US£UGODAWCÓW

Od 2008 r. banki i us³ugodawcy bêd¹ mieli mo¿liwo�æ prze-
sy³ania kontrahentom faktur w formie elektronicznej. Oznacza
to mo¿liwo�æ dostarczenia ich za pomoc¹ Internetu. Realiza-
cja faktury ma zostaæ uproszczona. Krajowa Izba Rozliczenio-
wa (podmiot rozliczaj¹cy transakcje miêdzybankowe) twierdzi,
¿e do koñca 2008 r. us³uga ma byæ dostêpna dla po³owy klien-
tów bankowo�ci elektronicznej.

Przesy³anie faktur drog¹ elektroniczn¹ pozwoli na obni¿e-
nie kosztów ich wystawiania oraz mo¿e przyczyniæ siê do skró-
cenia terminów p³atno�ci.

CZY SERWER, NA KTÓRYM UMIESZCZONE S¥
KSIÊGI RACHUNKOWE MO¯E ZNAJDOWAÆ SIÊ

POZA TERYTORIUM RP?

Ustawa z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci na-
kazuje, aby ksiêgi rachunkowe by³y prowadzone w siedzibie
jednostki (przedstawicielstwa lub oddzia³u zagranicznej osoby
prawnej). Je¿eli spó³ka posiada oddzia³y (zak³ady), to ksiêgi
mog¹ byæ prowadzone albo w siedzibie jednostki albo w od-
dzia³ach (zak³adach).

Ponadto ustawa o rachunkowo�ci dopuszcza mo¿liwo�æ
prowadzenia ksi¹g rachunkowych poza siedzib¹ jednostki, jed-
nak¿e na terytorium RP (art. 11 ust. 3 tej ustawy) tylko wtedy,
gdy s¹ one prowadzone przy u¿yciu komputera oraz w razie
powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, osobie prawnej

lub jednostce nieposiadaj¹cej osobowo�ci prawnej, uprawnio-
nej do �wiadczenia takich us³ug. Z art. 13 ust. 2 i 3 w/w ustawy
wynika, ¿e przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu
komputera za równowa¿ne z nimi uwa¿a siê odpowiednio za-
soby informacyjne rachunkowo�ci, zorganizowane w formie
oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub
wyodrêbnionych jej czê�ci, bez wzglêdu na miejsce ich powsta-
nia i przechowywania. Warunkiem utrzymywania zasobów in-
formacyjnych systemu rachunkowo�ci w formie okre�lonej w
ust. 2 jest posiadanie przez jednostkê oprogramowania umo¿-
liwiaj¹cego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do
zapisów dokonanych w ksiêgach rachunkowych poprzez ich
wydrukowanie lub przeniesienie na inny komputerowy no�nik
danych.

Z powy¿szych przepisów wynika, ¿e co do zasady ksiêgi
rachunkowe nale¿y prowadziæ w siedzibie jednostki. Jednak-
¿e od powy¿szej regu³y ustawa o rachunkowo�ci przewiduje
wyj¹tki wskazane powy¿ej. Ponadto zdaniem autora w/w usta-
wa nie przewiduje mo¿liwo�ci prowadzenia ksi¹g rachunko-
wych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A skoro usta-
wa o rachunkowo�ci wyra�nie wskazuje miejsca prowadze-
nia ksi¹g rachunkowych, to nale¿y uznaæ, ¿e ksiêgi rachun-
kowe powinny znajdowaæ siê na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Jednak¿e, gdy ksiêgi rachunkowe prowadzone s¹
przy u¿yciu komputera, a dane ksiêgowe znajduj¹ siê na ser-
werze po³o¿onym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
istnieje mo¿liwo�æ uznania, i¿ zosta³y spe³nione wymogi okre-
�lone w art. 11 ustawy o rachunkowo�ci, o tyle, o ile wprowa-
dzanie danych do ksi¹g odbywa siê w siedzibie jednostki i
orygina³y dokumentów s¹ dostêpne w siedzibie spó³ki. Po-
nadto niezbêdne jest zapewnienie mo¿liwo�ci powi¹zania
przez system zapisów ksiêgowych z dowodami ksiêgowymi.
Konieczne jest tak¿e wprowadzenie mo¿liwo�ci drukowania
ksi¹g za wybrany okres sprawozdawczy w ka¿dym czasie.
Jednostka powinna równie¿ przechowywaæ ksiêgi w formie
papierowej za okres zamkniêty, b¹d� te¿ zapisywaæ ich tre�æ
na innym no�niku danych.

Jednocze�nie wskazuje siê na szczególny obowi¹zek ochro-
ny danych ksiêgowych zapisanych w systemie informatycznym
(na serwerze znajduj¹cym siê poza granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej) przed modyfikacj¹ lub zniszczeniem.

W zwi¹zku z powy¿szym w przypadku spe³niania w/w wa-
runków nie ma przeszkód, aby ksiêgi rachunkowe by³y prze-
chowywane na serwerach znajduj¹cych siê poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Powy¿sza teza znajduje potwierdzenie w pozycji Ustawa o
rachunkowo�ci z wyja�nieniami, wydanej przez Departament
Rachunkowo�ci Ministerstwa Finansów w 2005 r.

W JAKIM MOMENCIE NALE¯Y ZALICZYÆ DO KOSZTÓW
PODATKOWYCH WYDATEK O CHARAKTERZE

PO�REDNIM?

Zgodnie z now¹ regulacj¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2007 r. (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych) kosztami uzyskania przy-
chodów s¹ koszty poniesione w celu osi¹gniêcia przychodów
lub zachowania albo zabezpieczenia �ród³a przychodów, z
wyj¹tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych wyró¿nia koszty uzyskania przychodów bez-
po�rednio zwi¹zane z przychodami oraz koszty uzyskania przy-
chodów inne ni¿ koszty bezpo�rednio zwi¹zane z przychoda-
mi. Koszty uzyskania przychodów bezpo�rednio zwi¹zane z
przychodami, poniesione w latach poprzedzaj¹cych rok podat-
kowy oraz w roku podatkowym, s¹ potr¹cane w tym roku po-
datkowym, w którym osi¹gniête zosta³y odpowiadaj¹ce im przy-
chody, z zastrze¿eniem ust. 4b i 4c. Z kolei koszty uzyskania
przychodów, inne ni¿ koszty bezpo�rednio zwi¹zane z przy-
chodami, s¹ potr¹cane w dacie ich poniesienia. Je¿eli koszty
te dotycz¹ okresu przekraczaj¹cego rok podatkowy, a nie jest
mo¿liwe okre�lenie, jaka ich czê�æ dotyczy danego roku po-
datkowego, w takim przypadku stanowi¹ koszty uzyskania przy-
chodów proporcjonalnie do d³ugo�ci okresu, którego dotycz¹.

Za dzieñ poniesienia kosztu uzyskania przychodów � zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych � uwa¿a siê dzieñ, na który ujêto koszt w
ksiêgach rachunkowych (zaksiêgowano) na podstawie otrzy-
manej faktury (rachunku), albo dzieñ, na który ujêto koszt na
podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachun-
ku), z wyj¹tkiem sytuacji gdy dotyczy³oby to ujêtych jako koszt
rezerw albo biernych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów.

Jednocze�nie art. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. stano-
wi, i¿ podatnicy s¹ zobowi¹zani do prowadzenia ewidencji ra-
chunkowej, zgodnie z odrêbnymi przepisami, w sposób zapew-
niaj¹cy okre�lenie wysoko�ci dochodu (straty), podstawy opo-
datkowania i wysoko�ci nale¿nego podatku za rok podatkowy,
a tak¿e do uwzglêdnienia w ewidencji �rodków trwa³ych oraz
warto�ci niematerialnych i prawnych informacji niezbêdnych do
obliczenia wysoko�ci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z prze-
pisami art. 16a-16m. W tym przypadku za odrêbne przepisy
rozumie siê ustawê o rachunkowo�ci.

Z przepisów w/w ustawy wynika, ¿e podatnicy s¹ zobowi¹-
zani uj¹æ w ksiêgach rachunkowych wszelkie osi¹gniête, przy-
padaj¹ce na jej rzecz przychody i obci¹¿aj¹ce j¹ koszty zwi¹-
zane z tymi przychodami dotycz¹ce danego roku obrotowego,
niezale¿nie od terminu ich zap³aty. Ponadto ustawa o rachun-
kowo�ci wskazuje wyra�nie, i¿ do ksi¹g rachunkowych okresu
sprawozdawczego nale¿y wprowadziæ, w postaci zapisu, ka¿-
de zdarzenie, które nast¹pi³o w tym okresie sprawozdawczym.
Podstaw¹ zapisów w ksiêgach rachunkowych s¹ dowody ksiê-
gowe stwierdzaj¹ce dokonanie operacji gospodarczej (dowo-
dy zewnêtrzne obce, dowody zewnêtrzne w³asne oraz dowody
wewnêtrzne). Zapis w ksiêgach rachunkowych musi byæ doko-
nany w sposób trwa³y, bez pozostawiania miejsc pozwalaj¹-

cych na pó�niejsze dopiski lub zmiany. Jednocze�nie trzeba
wskazaæ, i¿ ksiêgi rachunkowe powinny byæ prowadzone rze-
telnie, bezb³êdnie, sprawdzalnie i na bie¿¹co.

W �wietle istniej¹cego stanu prawnego ujêcie w ksiêgach
rachunkowych (zaksiêgowanie) kosztu na okre�lony dzieñ
wp³ywa na datê i sposób jego rozliczenia pod wzglêdem po-
datkowym. Przepisy ustawy o rachunkowo�ci przes¹dzaj¹ tym
samym o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrze¿e-
niem rezerw i biernych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów.

Ponadto trzeba wskazaæ na stanowisko prezentowane przez
ograny podatkowe. W decyzji z dnia 5 pa�dziernika 2007 r.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdzi³, ¿e sformu³o-
wanie zawarte w art. 15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.,
zgodnie z którym dniem poniesienia kosztu jest dzieñ, na który
ujêto koszt w ksiêgach rachunkowych (zaksiêgowano) na pod-
stawie otrzymanej faktury (rachunku) lub te¿ innego dowodu w
przypadku braku faktury (rachunku) wskazuje, ¿e co do zasa-
dy dniem tym jest dzieñ, na który zaksiêgowano koszt w ksiê-
gach rachunkowych, przy czym dzieñ ten nie mo¿e byæ wcze-
�niejszy ni¿ dzieñ otrzymania dowodu bêd¹cego podstaw¹
zapisu ksiêgowego.

Jednocze�nie nale¿y zwróciæ uwagê na pogl¹d, z którego
wynika, ¿e dniem poniesienia kosztu powinien byæ dzieñ, w
którym wyst¹pi³o pierwsze zdarzenie ekonomiczne powoduj¹-
ce powstanie zobowi¹zania (d³ugu). Dniem tym mo¿e byæ przy-
k³adowo dzieñ otrzymania lub wystawienia faktury.

W JAKI SPOSÓB NALE¯Y DOKUMENTOWAÆ
KOSZTY REMONTU?

Z punktu widzenia zaliczenia wydatku do kategorii kosztów
uzyskania przychodów niezbêdne jest równie¿ posiadanie przez
podatników odpowiednich dokumentów �ród³owych potwierdza-
j¹cych fakt poniesienia okre�lonych wydatków. Chodzi w tym
przypadku o zgromadzenie dowodów obiektywnie potwierdza-
j¹cych te okoliczno�ci. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na fakt,
i¿ przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. nie wprowadzaj¹
¿adnych zasad, zgodnie z którymi powinno byæ udokumento-
wane poniesienie kosztów. Teza ta znalaz³a odzwierciedlenie
w orzecznictwie Naczelnego S¹du Administracyjnego, który w
wyroku z dnia 13 marca 2001 r. Naczelny S¹d Administracyjny
orzek³, ¿e przepisy ustawy w zakresie uzyskania przychodów
nie okre�laj¹ zasad, w my�l których powinno byæ udokumento-
wane poniesienie kosztów1 . Skoro zatem brak jest zasad do-
tycz¹cych dokumentowania poniesionych kosztów, nale¿y przy-
j¹æ, i¿ dopuszczalne jest ich dokumentowanie w ka¿dy dopusz-
czalny prawem sposób � niebudz¹cy w¹tpliwo�ci. Ponadto w
cytowanym wy¿ej wyroku Naczelny S¹d Administracyjny uzna³,
¿e podatnik, który wprawdzie poniós³ faktycznie koszty, lecz
nie posiada dowodów potwierdzaj¹cych ich poniesienie, nie
bêdzie mia³ prawa zaliczyæ tych wydatków do kosztów uzyska-
nia przychodów.

Z kolei w wyroku z dnia 7 marca 2001 r. Naczelny S¹d Admi-
nistracyjny przyj¹³, i¿ podatnik ma mo¿liwo�æ odliczania dla ce-
lów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, ¿e wy-
ka¿e ich zwi¹zek z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹, a ich poniesienie
ma lub mo¿e mieæ wp³yw na wielko�æ osi¹gniêtego przychodu.
Z powy¿szego wynikaj¹ dwie konstatacje, a mianowicie:
a) ¿e to na podatniku spoczywa ciê¿ar ich udowodnienia (mo¿-

na spotkaæ odmienne tezy),
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b) ¿e warunkiem odliczenia wydatków od przychodu jest udo-
kumentowanie faktu ponoszenia wydatków w sposób nie-
budz¹cy w¹tpliwo�ci2 .
W takim przypadku najlepiej mieæ pisemne dokumenty3 .

Ocena prawid³owego udokumentowania wydatków zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów nale¿y do organów podat-
kowych, które maj¹ jej dokonaæ w granicach swobodnej oceny
dowodów4 .

Trzeba wskazaæ równie¿ na stanowiska prezentowane przez
ograny podatkowe w tym zakresie. Co do zasady organy po-
datkowe twierdz¹, ¿e faktury nie s¹ jedynymi dopuszczalnymi
dowodami potwierdzaj¹cymi poniesienie wydatku. W pi�mie z
dnia 8 pa�dziernika 2004 r. Urz¹d Skarbowy w Bochni uzna³,
i¿ faktury nie s¹ jedynymi dopuszczalnymi dowodami. Udoku-
mentowaniem wydatków mo¿g¹ byæ rachunek oraz inne dowo-
dy stwierdzaj¹ce fakt dokonania operacji gospodarczej zgod-
nie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawieraj¹ce co najmniej:
a) wiarygodne okre�lenie wystawcy lub wskazanie stron (na-

zwê i adresy) uczestnicz¹cych w operacji gospodarczej,
której dowód dotyczy,

b) datê wystawienia dowodu oraz datê lub okres dokonania
operacji gospodarczej, której dowody dotycz¹, z tym ¿e je-
¿eli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada da-
cie wystawienia dowodu, wystarczy podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji i jego warto�æ oraz ilo�ciowe okre�le-
nie, je¿eli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach
naturalnych, podpisy osób uprawnionych do prawid³owego
udokumentowania operacji gospodarczych5 .
W oparciu o przedstawione powy¿ej stanowisko, w opinii

autora, uprawniony jest pogl¹d, zgodnie z którym podstaw¹ do
zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów uzyskania mo¿e
byæ zarówno faktura, jak i inne dokumenty �ród³owe, które
obiektywnie potwierdzaj¹ fakt poniesienia wydatku. W prakty-
ce skarbowej z regu³y przyjmuje siê, ¿e tego rodzaju wiarygod-
nym dowodem jest dokument potwierdzony przez inne ni¿ po-
datnik osoby.

W zwi¹zku z powy¿szym trzeba wskazaæ, i¿ koszty remon-
tu, rozbudowy i modernizacji powinny byæ dokumentowane sto-
sownymi fakturami zawieraj¹cymi w³a�ciwe opisy. Ponadto
dowodem pomocniczym, choæ niezmiernie istotnym, potwier-
dzaj¹cym poniesienie tych wydatków, jest umowa, której przed-
miotem jest wykonanie tych prac oraz protoko³u odbioru wyko-
nanych prac, kosztorys itp.

CZY WYDATKI PONIESIONE NA ZAKUP PRENUMERATY
CZASOPISM NA NASTÊPNY ROK STANOWIÆ BÊD¥

KOSZT PODATKOWY W ROKU ZAP£ATY,
CZY W ROKU KTÓREGO DOTYCZ¥?

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
koszty uzyskania przychodu, inne ni¿ koszty bezpo�rednio
zwi¹zane z przychodami, s¹ potr¹calne w dacie ich poniesie-
nia. Je¿eli koszty te dotycz¹ okresu przekraczaj¹cego rok po-
datkowy, a nie jest mo¿liwe okre�lenie, jaka ich czê�æ dotyczy
danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowi¹ kosz-
ty uzyskania przychodów proporcjonalnie do d³ugo�ci okresu,
którego dotycz¹. Z kolei w my�l art. 15 ust. 4e ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. za dzieñ poniesienia kosztu uzyskania przy-
chodów uwa¿a siê dzieñ, na który ujêto koszt w ksiêgach ra-
chunkowych (zaksiêgowano) na podstawie otrzymanej faktury

(rachunku) albo dzieñ, na który ujêto koszt na podstawie inne-
go dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyj¹tkiem
sytuacji gdy dotyczy³oby to ujêtych jako koszty rezerw albo bier-
nych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów.

W tym zakresie istotne s¹ tak¿e zasady wyra¿one w usta-
wie z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci � zasada me-
moria³u oraz zasada wspó³mierno�ci. Pierwsza zasada wyra-
¿ona w art. 6 ust. 1 w/w ustawy stanowi, i¿ w ksiêgach rachun-
kowych jednostki nale¿y uj¹æ wszystkie osi¹gniête, przypada-
j¹ce na jej rzecz przychody i obci¹¿aj¹ce j¹ koszty zwi¹zane z
tymi przychodami dotycz¹ce danego roku obrotowego, nieza-
le¿nie od terminu ich zap³aty. Z kolei druga zasada mówi, ¿e
dla zapewnienia wspó³mierno�ci przychodów i zwi¹zanych z
nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu spra-
wozdawczego zaliczane bêd¹ koszty lub przychody dotycz¹ce
przysz³ych okresów oraz przypadaj¹ce na ten okres sprawoz-
dawczy koszty, które jeszcze nie zosta³y poniesione.

Analiza powy¿szych przepisów prowadzi do wniosku, i¿
podatnicy powinni wydatki poniesione np. w 2007 r. na prenu-
meratê czasopism na 2008 r. (koszt po�redni) traktowaæ na
gruncie przepisów prawa podatkowego jako poniesione w
2008 r. (w poszczególnych miesi¹cach � w tych okresach po-
winny byæ ujmowane jako koszty uzyskania przychodów).

CZY WYDATEK NA IMPREZÊ INTEGRACYJN¥
STANOWI KOSZT PODATKOWY PODATNIKA?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania
przychodów s¹ koszty poniesione w celu osi¹gniêcia przycho-
dów lub zachowania albo zabezpieczenia �ród³a przychodów
z wyj¹tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powy¿szy przepis oznacza, ¿e podatnik ma mo¿liwo�æ za-
liczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów,
po wy³¹czeniu zastrze¿onych w ustawie, zarówno bezpo�red-
nio, jak i po�rednio zwi¹zanych z uzyskiwanymi przychodami,
pod tym jednak warunkiem, ¿e wyka¿e ich zwi¹zek z prowa-
dzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹, a ich poniesienie ma lub
mo¿e mieæ wp³yw na wielko�æ osi¹gniêtego przychodu lub wi¹¿e
siê z zachowaniem albo zabezpieczeniem �ród³a przychodów.
Warunkiem uznania danego wydatku za koszt uzyskania przy-
chodu jest istnienie miêdzy nim a osi¹gniêciem przychodu
zwi¹zku przyczynowo-skutkowego, czyli wykazanie, ¿e ponie-
sienie wydatku ma lub mo¿e mieæ wp³yw na powstanie lub
zwiêkszenie przychodu.

W zwi¹zku z powy¿szym wydatki poniesione na organiza-
cjê imprezy integracyjnej dla swoich pracowników ze �rodków
obrotowych podatnika, mog¹ zostaæ zaliczone do kosztów uzy-
skania przychodów jako koszty pracownicze na warunkach
okre�lonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie powy¿szego przepisu, wszelkie wydatki, poza
wymienionymi w art. 16 ust. 1 tej ustawy, s¹ kosztami uzyska-
nia przychodu podatnika, je¿eli zosta³y poniesione w celu osi¹-
gniêcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia �ró-
de³ przychodów oraz maj¹ zwi¹zek z prowadzon¹ przez niego
dzia³alno�ci¹.

W ocenie autora wydatki ponoszone na pracowników ze
�rodków obrotowych, w zwi¹zku z organizacj¹ dla nich imprez
integracyjnych, s¹ zwi¹zane po�rednio z prowadzon¹ przez
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podatników dzia³alno�ci¹ oraz maj¹ na celu poprawê atmosfe-
ry pracy. U³atwienie u³o¿enia wzajemnych relacji pomiêdzy pra-
cownikami i zintegrowanie ich z pracodawc¹ wp³ywa na zwiêk-
szenie efektywno�ci ich pracy, co przek³ada siê wprost na przy-
chody podatnika.

Ponadto trzeba wskazaæ, i¿ zwi¹zek przyczynowo-skutko-
wy pomiêdzy poniesionym wydatkiem a osi¹gniêtym przycho-
dem mo¿e uwidaczniaæ tak¿e szkolenie odbywaj¹ce siê w trak-
cie wyjazdów integracyjnych maj¹ce na celu podniesienie kwa-
lifikacji zawodowych pracowników.

Powy¿sza teza znajduje potwierdzenie w licznych interpre-
tacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podat-
kowe. Przyk³adowo nale¿y wskazaæ na postanowienie z dnia
17 kwietnia 2007 r. wydane przez Naczelnika Pierwszego Ma-
zowieckiego Urzêdu Skarbowego w Warszawie6 .

ZALICZENIE DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW
WYDATKÓW NA US£UGÊ CATERINGOW¥

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania
przychodów s¹ koszty poniesione w celu osi¹gniêcia przycho-
dów lub zachowania albo zabezpieczenia �róde³ przychodów,
z wyj¹tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Natomiast
w my�l art. 16 ust. 1 pkt 28 nie uwa¿a siê za koszty uzyskania
przychodów kosztów reprezentacji, w szczególno�ci poniesio-
nych na us³ugi gastronomiczne, zakup ¿ywno�ci oraz napo-
jów, w tym alkoholowych.

Z powy¿szych przepisów wnika, i¿ do kosztów uzyskania
przychodów � od dnia 1 stycznia 2007 r. � nie zalicza siê wy-
datków ponoszonych na cele reprezentacji, w szczególno�ci
na zakup us³ug gastronomicznych, zakup ¿ywno�ci, napojów,
w tym alkoholowych.

Odnosz¹c siê do powy¿szego nale¿y stwierdziæ, ¿e co do
zasady istnieje mo¿liwo�æ zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów wydatku na zakup us³ugi cateringowej o tyle, o ile
nie ma on charakteru reprezentacyjnego i bêdzie mo¿liwe wy-
kazanie przez podatnika zwi¹zku przyczynowo-skutkowego
pomiêdzy poniesionym wydatkiem a osi¹gniêciem przychodu.
W przeciwnym przypadku podatnik bêdzie zobowi¹zany do
wy³¹czenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na za-
kup us³ugi cateringowej (de facto us³ugi gastronomicznej po³¹-
czonej z obs³ug¹).

NIEODP£ATNE UDOSTÊPNIENIE NIERUCHOMO�CI
� PRZYCHÓD PO OBU STRONACH TRANSAKCJI

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. za przy-
chód z nieruchomo�ci udostêpnionych nieodp³atnie w ca³o�ci
lub w czê�ci do u¿ywania innym osobom prawnym i fizycznym
oraz jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowo�ci
prawnej, z zastrze¿eniem ust. 3, uwa¿a siê równowarto�æ czyn-
szu, jaki przys³ugiwa³by w razie zawarcia umowy najmu lub
dzier¿awy nieruchomo�ci, ustalon¹ na podstawie przeciêtnej
wysoko�ci czynszów stosowanych w danej miejscowo�ci przy
najmie lub dzier¿awie nieruchomo�ci tego samego rodzaju.
Przepisu tego nie stosuje siê do:
� lokali mieszkalnych udostêpnionych osobom pozostaj¹cym

z podatnikiem w stosunku pracy, dla których stanowi to nie-
odp³atne �wiadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych,

� nieruchomo�ci lub jej czê�ci do u¿ytku na cele dzia³alno�ci
naukowej, naukowo-technicznej, o�wiatowej, o�wiatowo-
-wychowawczej, kulturalnej w zakresie kultury fizycznej i
sportu, ochrony �rodowiska, dobroczynno�ci, ochrony zdro-
wia i pomocy spo³ecznej, rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-
nej inwalidów, kultu religijnego oraz zwi¹zkom zawodowym,

� nieruchomo�ci lub ich czê�ci przekazanych do u¿ywania
przez podmiot publiczny partnerowi prywatnemu lub spó³-
ce, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, je¿eli jest to przedmiotem wk³adu w³a-
snego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 tej ustawy.
Powo³any wy¿ej przepis ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

okre�la sposób ustalania przychodu uzyskiwanego z tytu³u nie-
odp³atnego udostêpnienia innym podmiotom nieruchomo�ci lub
ich czê�ci. Z przepisu tego wynika, i¿ przychodem z udostêp-
nienia nieodp³atnie nieruchomo�ci w ca³o�ci lub w czê�ci do
u¿ywania innym podmiotom jest równowarto�æ czynszu jaki
przys³ugiwa³by w razie zawarcia umowy najmu lub dzier¿awy
nieruchomo�ci, ustalona na podstawie przeciêtnej wysoko�ci
czynszów stosowanych w danej miejscowo�ci przy najmie lub
dzier¿awie nieruchomo�ci tego rodzaju za wyj¹tkami okre�lo-
nymi w ust. 2 tego przepisu.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y zaznaczyæ, ¿e przy udo-
stêpnianiu nieruchomo�ci nieodp³atnie przychód do opodatko-
wania powstanie po obu stronach tej transakcji, tzn. po stronie
u¿yczaj¹cej i po stronie korzystaj¹cej z tej nieruchomo�ci. W
przypadku podmiotu u¿yczaj¹cego przychód powstanie na
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych. Z kolei po stronie pod-
miotu korzystaj¹cego podstawê do wykazania przychodu bê-
dzie stanowi³ art. 12 ust. 1 pkt 2 powo³anej ustawy.

OPODATKOWANIEM PODATKIEM DOCHODOWYM
OD OSÓB FIZYCZNYCH TZW. ZAKUPU NA PRACOWNIKA

W praktyce podatnicy spotykaj¹ siê z problemem, czy war-
to�æ rabatu udzielonego pracownikowi przy zakupie towarów
od pracodawcy stanowi dla pracownika przychód ze stosunku
pracy. W tym zakresie organy podatkowe twierdz¹, i¿ praco-
dawca (p³atnik) jest obowi¹zany do wykazania po stronie pra-
cownika przychodu ze stosunku pracy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. za
przychody ze stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy, pracy
nak³adczej oraz spó³dzielczego stosunku pracy uwa¿a siê
wszelkiego rodzaju wyp³aty pieniê¿ne oraz warto�æ pieniê¿n¹
�wiadczeñ w naturze b¹d� ich ekwiwalenty, bez wzglêdu na
�ród³o finansowania tych wyp³at i �wiadczeñ, a w szczególno-
�ci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny
nadliczbowe, ró¿nego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty
za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezale¿nie od
tego, czy ich wysoko�æ zosta³a z góry ustalona, a ponadto
�wiadczenia pieniê¿ne ponoszone za pracownika, jak równie¿
warto�æ innych nieodp³atnych �wiadczeñ lub �wiadczeñ czê-
�ciowo odp³atnych.

Warto�æ pieniê¿n¹ innych nieodp³atnych �wiadczeñ lub
�wiadczeñ czê�ciowo odp³atnych ustala siê wed³ug zasad okre-
�lonych w art. 11 ust. 2-2b.

Z kolei w my�l art. 11 ust. 2b, je¿eli �wiadczenia s¹ czê-
�ciowo odp³atne, przychodem podatnika jest ró¿nica pomiê-
dzy warto�ci¹ tych �wiadczeñ, ustalon¹ wed³ug zasad okre-
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�lonych w ust. 2 lub 2a, a odp³atno�ci¹ ponoszon¹ przez po-
datnika.

Analiza w/w przepisów prowadzi do wniosku, ¿e istnieje po-
tencjalne ryzyko uznania przez organy podatkowe, i¿ p³atnicy
s¹ zobowi¹zani zaliczyæ do przychodów ze stosunku pracy
poszczególnych pracowników ró¿nicê miêdzy rzeczywist¹ war-
to�ci¹ sprzedawanych towarów (cen¹ stosowan¹ wobec innych
odbiorców; cen¹ rynkow¹) a kwot¹ ponoszon¹ przez podatni-
ka.

Powy¿sze potwierdzaj¹ organy podatkowe w wydawanych
interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Przyk³adowo
nale¿y wskazaæ na postanowienie Naczelnika Pierwszego
Mazowieckiego Urzêdu Skarbowego w Warszawie z dnia
30 sierpnia 2006 r., z którego wynika, i¿ organ podatkowy uzna³
za prawid³owe stanowisko podatnika, ¿e przychody z tytu³u
nabywania przez pracowników towarów po obni¿onych cenach
nale¿y traktowaæ jako przychody ze stosunku pracy i opodat-
kowaæ je wraz z innymi sk³adnikami wynagrodzeñ7 .

CZY FAKT OBJÊCIA PRACOWNIKÓW PRZEZ
PRACODAWCÊ OPIEK¥ MEDYCZN¥ RODZI OBOWI¥ZEK

ROZPOZNANIA PRZYCHODU ZE STOSUNKU PRACY?

Problem ten dotyka wielu podatników. Bardzo czêsto war-
to�æ przyznanych przez pracodawcê pakietów medycznych dla
pracowników nie jest wliczana do przychodów ze stosunku pra-
cy. Jednak¿e organy podatkowe maj¹ w tym zakresie odmien-
ne zdanie (od 1 styczna 2007 r. widoczna jest jednolita linia
interpretacyjna).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze sto-
sunku s³u¿bowego, stosunku pracy, pracy nak³adczej oraz spó³-
dzielczego stosunku pracy uwa¿a siê wszelkiego rodzaju wy-
p³aty pieniê¿ne oraz warto�æ pieniê¿n¹ �wiadczeñ w naturze
b¹d� ich ekwiwalenty, bez wzglêdu na �ród³o finansowania tych
wyp³at i �wiadczeñ, a w szczególno�ci: wynagrodzenia zasad-
nicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ró¿nego rodzaju
dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszel-
kie inne kwoty niezale¿nie od tego, czy ich wysoko�æ zosta³a z
góry ustalona, a ponadto �wiadczenia pieniê¿ne ponoszone
za pracownika, jak równie¿ warto�æ innych nieodp³atnych �wiad-
czeñ lub �wiadczeñ czê�ciowo odp³atnych.

Niniejszym trzeba wskazaæ, i¿ nieodp³atnym �wiadczeniem
pracodawcy (p³atnika) na rzecz pracowników nie jest korzysta-
nie przez nich z konkretnych us³ug medycznych, lecz fakt ob-
jêcia pracowników opiek¹ medyczn¹. W zwi¹zku z powy¿szym,
przychodem nie bêdzie tutaj warto�æ rzeczywi�cie skonsumo-
wanych us³ug medycznych, lecz warto�æ �wiadczenia uzyski-
wanego przez pracownika, jakim jest mo¿liwo�æ skorzystania
z okre�lonych us³ug.

W tym miejscu trzeba stwierdziæ, i¿ us³uga objêcia opiek¹
medyczn¹ finansowana pracownikom jest bardzo powszech-
na. Odp³atno�æ z jej tytu³u wynika z faktu objêcia opiek¹ me-
dyczn¹, a nie z faktu korzystania z konkretnych �wiadczeñ.

Tego typu umowy polegaj¹ zarówno na przekazaniu �wiadcze-
nia pieniê¿nego, jak i zarazem na przyrzeczeniu zapewnienia
opieki medycznej w razie takiej potrzeby. W zwi¹zku z tym pra-
cownik, gdyby nie otrzyma³ przedmiotowego �wiadczenia od
pracodawcy, móg³by indywidualnie zawrzeæ tak¹ umowê, po-
nosz¹c z tego tytu³u wydatki.

Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y uznaæ, i¿ w takich przy-
padkach u pracowników powstaje opodatkowany przychód ze
stosunku pracy w postaci �wiadczenia w naturze. Zgodnie z
art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., warto�æ
pieniê¿n¹ �wiadczeñ, je¿eli przedmiotem �wiadczeñ s¹ us³ugi
zakupione, ustala siê wed³ug cen zakupu. Z tego wynika, i¿
przychodem ka¿dego z pracowników bêdzie cena zakupu us³ugi
objêcia go opiek¹ medyczn¹.

Konkluduj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e cena zakupu us³ugi ob-
jêcia danego pracownika opiek¹ medyczn¹ stanowi przychód
tego pracownika w rozumieniu art. 11 w zwi¹zku z art. 12 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r., a wobec tego na pracodawcy z tytu-
³u zakupu w/w us³ugi ci¹¿¹ obowi¹zki p³atnika okre�lone w
powo³anej ustawie. Powy¿sze uwagi nie dotycz¹ �wiadczeñ,
które przys³uguj¹ pracownikom na podstawie przepisów o bez-
pieczeñstwie i higienie pracy, je¿eli zasady ich przyznawania
wynikaj¹ z odrêbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie tych ustaw. �wiadczenia te korzystaj¹ ze
zwolnienia okre�lonego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r.

Powy¿sze stanowisko znajduje potwierdzenie w interpreta-
cjach przepisów prawa podatkowego (co do zasady jednoli-
tych) wydawanych przez organy podatkowe. Jako przyk³ad
nale¿y podaæ postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowiec-
kiego Urzêdu Skarbowego w Warszawie z dnia 16 kwietnia
2007 r.8  oraz z dnia 23 listopada 2006 r.9

Przypisy:

1 Wyrok NSA z dnia 13 marca 2001 r., sygn. III SA 68/00.
2 Wyrok NSA z dnia 7 marca 2001 r., sygn. III S. 64/200.
3 Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. III FSK 618/2005.
4 Wyrok NSA z dnia 30 czerwca 1997 r., sygn. I SA 195/96.
5 Pismo Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Bochni z dnia 8 pa�dzierni-

ka 2004 r., sygn. PD/415-30/04.
6 Postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzêdu Skar-

bowego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r., sygn. 1471/DPR1/
423/9/07/MK.

7 Postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzêdu Skar-
bowego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2006 r., sygn. 1471/DPF/415-
60/06/TM.

8 Postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzêdu Skar-
bowego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2007 r., sygn. 1471/DPF/
415/6/2007/PP.

9 Postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzêdu Skar-
bowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r., sygn. 1471/DPF/
415-84/06/ML.
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Od dnia 1 stycznia 2008 r. na mocy ustawy z dnia 19 wrze-
�nia 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydat-
ków zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym, zmianie ule-
gnie art. 83 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i us³ug1. W sposób oczywisty zwiêkszy to
ryzyko podatkowe zarówno wystawcy faktury, jak i odbiorcy.

Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu nie jest istot-
ne uregulowanie nale¿no�ci wynikaj¹cej z faktury. Faktura do-
kumentuj¹ca transakcjê, która nie podlega opodatkowaniu lub
jest zwolniona od podatku nie stanowi podstawy odliczenia
podatku naliczonego z niej wynikaj¹cego. Jest to zgodne z
orzecznictwem ETS, ale niekorzystne dla podatników. Jak pod-
kre�li³ ETS w sprawie C-35/05: �Na wstêpie nale¿y przypo-
mnieæ, ¿e w pkt 13 ww. wyroku w sprawie Genius Holding Try-
buna³ stwierdzi³, i¿ wykonywanie prawa do odliczenia podatku
VAT jest ograniczone jedynie do podatków nale¿nych, czyli po-
datków zwi¹zanych z czynno�ci¹ podlegaj¹c¹ opodatkowaniu
podatkiem VAT lub zap³aconych, o ile by³y nale¿ne�. Trybu-
na³ uzna³ zatem, ¿e prawo do odliczenia nie obejmuje podatku
VAT nale¿nego zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. c) Szóstej dyrektywy
wy³¹cznie dlatego, ¿e zosta³ on wykazany w fakturze. Trybuna³
potwierdzi³ ostatecznie tê liniê orzecznicz¹ w wyrokach z dnia
19 wrze�nia 2000 r. w sprawie C-454/98 Schmeink & Cofreth i
Strobel (Rec. str. I-6973, pkt 53) i z dnia 6 listopada 2003 r. w
sprawach po³¹czonych od C-78/02 do C-80/02 Karageorgou i
in. (Rec. str. I-13295, pkt 50). Zatem podatnik korzystaj¹cy z
prawa do odliczenia podatku naliczonego, mimo ¿e zap³aci po-
datek wynikaj¹cy z faktury, nie bêdzie uprawniony do odliczenia
podatku z niej wynikaj¹cego. Wystawca faktury ma natomiast
obowi¹zek rozliczyæ podatek nale¿ny z niej wynikaj¹cy.

Dotychczasowe przepisy � choæ sprzeczne z orzecznictwem
ETS � by³y korzystne dla podatników. Nowa regulacja zmusza
do bardzo wnikliwej analizy faktur otrzymywanych od kontra-
hentów, bowiem ryzyko wadliwego rozliczenia podatku pono-
sz¹ obie strony. B³¹d w zakwalifikowaniu czynno�ci zwolnionej
jako opodatkowanej albo niew³a�ciwe okre�lenie miejsca �wiad-
czenia mo¿e spowodowaæ wadliwo�æ rozliczenia podatku przez
kontrahenta. W przypadku w¹tpliwo�ci co do prawid³owo�ci
faktury nabywca powinien wezwaæ kontrahenta do wystawie-
nia faktury koryguj¹cej. Naczelny S¹d Administracyjny w wy-
roku z dnia 31 lipca 2003 r. podkre�li³, ¿e: �W sytuacji, gdy

podatnik nie zgadza siê z kwotami okre�lonymi w otrzymywa-
nych od kontrahentów fakturach nie powinien im tych faktur
odsy³aæ. Podatnik powinien odliczyæ podatek naliczony wyni-
kaj¹cy z otrzymanych faktur, a nastêpnie ¿¹daæ od kontrahen-
tów wystawienia faktur koryguj¹cych, które bêd¹ podstaw¹ do
skorygowania zobowi¹zania podatkowego�. Z uwagi na zmia-
nê stanu prawnego odliczenie podatku wynikaj¹cego z wadli-
wej faktury nie powinno mieæ miejsca, konieczne jest uprzed-
nie uzyskanie faktury koryguj¹cej (nie jest mo¿liwe anulowa-
nie faktury wprowadzonej do obrotu). Prawid³owa korekta po-
zwoli na wyeliminowanie b³êdnie naliczonego podatku przez
wystawcê i prawid³owe rozliczenie podatku przez nabywcê (od-
biorcê faktury).

Pozostaje jeszcze kwestia faktur wewnêtrznych. Jaki sku-
tek spowoduje b³êdne naliczenie podatku na fakturze wewnêtrz-
nej, np. z powodu b³êdnego rozpoznania importu us³ug? Zgod-
nie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w przypad-
ku czynno�ci wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2,
wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów,
dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu us³ug
wystawiane s¹ faktury wewnêtrzne; za dany okres rozliczenio-
wy podatnik mo¿e wystawiæ jedn¹ fakturê dokumentuj¹c¹ te
czynno�ci dokonane w tym okresie.

W przypadku czynno�ci takich jak import us³ug, dostawa
towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz we-
wn¹trzwspólnotowe nabycie, faktura wewnêtrzna nie jest �ró-
d³em prawa do odliczenia podatku naliczonego, a jedynie do-
kumentuje rozliczenie podatku nale¿nego z tego tytu³u. Je�li
podatnik sam zweryfikuje swoje rozliczenie i stwierdzi b³êdne
opodatkowanie danej czynno�ci w fakturze wewnêtrznej, wy-
stawi wewnêtrzn¹ fakturê koryguj¹c¹ i dokona korekty dekla-
racji. Stwierdzenie przez organy podatkowe, ¿e podatnik w roz-
liczeniu wykaza³ podatek nale¿ny z tytu³u czynno�ci b³êdnie
zakwalifikowanej jako import us³ug czy wewn¹trzwspólnotowe
nabycie towaru, powinno spowodowaæ pominiêcie tych kwot w
decyzji dotycz¹cej takiego rozliczenia. Wynika to z faktu, i¿
zarówno kwota podatku naliczonego, jak i nale¿nego z tytu³u
importu us³ug s¹ niezale¿ne od dokumentuj¹cych te czynno-
�ci faktur wewnêtrznych. Faktury te jedynie dokumentuj¹ rozli-
czenie podatku od towarów i us³ug i nie stanowi¹ warunku sko-
rzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego ani pod-
stawy rozliczenia podatku nale¿nego2 .
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Bior¹c jednak pod uwagê art. 108 ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. � w zwi¹zku z nowelizacj¹ � istnieje ryzyko
uznania przez organy podatkowe, ¿e w przypadku bezzasad-
nego opodatkowania np. danej us³ugi jako importu us³ug, po-
datnik by³by obowi¹zany do zap³aty lub rozliczenia podatku na-
le¿nego wynikaj¹cego z faktury wewnêtrznej. Zgodnie z art. 108
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w przypadku gdy osoba
prawna, jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowo�ci praw-
nej lub osoba fizyczna wystawi fakturê, w której wyka¿e kwotê
podatku, jest obowi¹zana do jego zap³aty. Przepis ust. 1 sto-
suje siê odpowiednio, w przypadku, gdy podatnik wystawi fak-
turê, w której wyka¿e kwotê podatku wy¿sz¹ od kwoty podatku
nale¿nego. Przepis ten odwo³uje siê do pojêcia faktury, bez
rozgraniczenia na faktury VAT i faktury VAT wewnêtrzne. Nale-
¿y tak¿e wskazaæ, ¿e ustawa z dnia 11 marca 2004 r. oraz roz-
porz¹dzenie wykonawcze dotycz¹ce faktur, nakazuj¹ odpowied-
nie stosowanie do faktur wewnêtrznych przepisów dotycz¹cych
faktur VAT, a jedynie w niektórych przypadkach wprowadzaj¹
uregulowania wy³¹cznie dla faktur wewnêtrznych. Literalna
wyk³adnia tych przepisów prowadzi do wniosku, ¿e pojêcie �fak-
tury� jest pojêciem szerszym w stosunku do pojêcia �faktura
wewnêtrzna� (natomiast ka¿da faktura wewnêtrzna jest faktu-
r¹). Przemawia³oby to za traktowaniem w tym kontek�cie fak-
tur wewnêtrznych tak jak zwyk³ych faktur3 , co oznacza, ¿e art.
108 ust. 1 i 2 mo¿e odnosiæ siê tak¿e do przypadków bezza-
sadnego wykazania kwoty podatku nale¿nego na fakturze we-
wnêtrznej.

Przyjêcie takiej interpretacji art. 108 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. prowadzi³oby do
konieczno�ci rozliczenia kwoty podatku wykazanego na faktu-
rze wewnêtrznej. W zakresie sposobu tego rozliczenia ustawa
z dnia 11 marca 2004 r. (tak jak poprzednia ustawa o podatku
od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym) nie jest precy-
zyjna. W doktrynie i orzecznictwie pojawia³y siê w tym zakre-
sie odmienne opinie. W przypadku podatników podatku od to-
warów i us³ug, którzy w wystawionej fakturze b³êdnie wykazali
kwotê podatku, rozliczenie tej faktury mog³oby nastêpowaæ w
sk³adanym rozliczeniu4. Z sankcyjnego charakteru art. 108 ust.
1 i 2 oraz jego adresatów (�ka¿dy� � niezale¿nie od statusu
podatnika) mo¿na jednak wywodziæ, ¿e obowi¹zek zap³aty po-
datku wynikaj¹cego z wadliwie wystawionej faktury wewnêtrz-
nej jest niezale¿ny od ewentualnego bie¿¹cego rozliczenia
podatnika. Taka teza pozwala³aby organom podatkowym okre-
�laæ kwotê podatku nale¿nego z tytu³u wystawionej faktury nie-
zale¿nie od weryfikacji rozliczenia podatnika.

W orzecznictwie dopuszcza siê korektê wadliwie wystawio-
nej faktury5 , co mo¿na odnie�æ tak¿e do faktur wewnêtrznych
wystawionych bezzasadnie. Uprawnienie takie mo¿e byæ jed-
nak realizowane � co do zasady � wy³¹cznie poza przypadka-
mi kontroli podatkowej lub postêpowania podatkowego. Z uwagi

na tre�æ art. 81b Ordynacji podatkowej, skuteczne skorygowa-
nie takiej b³êdnie wystawionej faktury (w konsekwencji doko-
nanie korekty deklaracji podatkowej) w trakcie sporu z orga-
nem podatkowym lub po jego zakoñczeniu mo¿e byæ niedo-
puszczalne.

Z orzecznictwa ETS wynika, ¿e prawo wspólnotowe nie
wyklucza korekty podatku b³êdnie wykazanego na fakturze,
jednak kompetencjê do okre�lenia zasad korekty w tym zakre-
sie maj¹ pañstwa cz³onkowskie. Jednocze�nie, zwa¿ywszy ¿e
w przypadku importu us³ug kwotê podatku naliczonego stano-
wi kwota podatku nale¿nego z tytu³u importu us³ug, z podat-
kiem nale¿nym wynikaj¹cym z wadliwej faktury wewnêtrznej
nie bêdzie zwi¹zany ¿aden podatek naliczony. Podatek wyni-
kaj¹cy z wadliwie wystawionej faktury wewnêtrznej nie jest
podatkiem nale¿nym z tytu³u importu us³ug (innej czynno�ci
opodatkowanej na tych samych zasadach), a samo opodatko-
wanie w wystawionej fakturze czynno�ci niepodlegaj¹cej opo-
datkowaniu, nie czyni samo przez siê tej czynno�ci opodatko-
wan¹, gdy¿ �czynno�ci¹� jest tu wystawienie faktury, a nie im-
port us³ug.

Reasumuj¹c, ustawodawca dokona³ zmiany prawa krajo-
wego tak, i¿ jest ono zgodne z prawem wspólnotowym � przy-
najmniej w tym zakresie. Zmiana ta jest jednak bardzo nieko-
rzystna i ³atwo w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. wskazaæ du¿o
powa¿niejsze sprzeczno�ci z prawem wspólnotowym. Zwykle
jednak odstêpstwa od systemu dyrektyw s¹ korzystne dla fi-
skusa.

Przypisy:

1 Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., zwana dalej �ustaw¹ z dnia 11 marca
2004 r.�.

2 Por. wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2007 r. sygn. akt I FSK 1119/06.
3 Podobnie J. Boberski, Faktura wewnêtrzna � termin wystawienia, mo-

ment powstania obowi¹zku podatkowego, MP nr 9 z 2006 r., s. 53.
4 Wyrok NSA z dnia 5 pa�dziernika 1995 r. sygn. SA/Kr 195/95: �Art. 33

ust. 1 ustawy z 1993 r. o VAT nie okre�la sposobu i terminu zap³aty
podatku, który przez podatnika zwolnionego podmiotowo od podatku
zosta³ wykazany w rachunkach (fakturach) lub rachunkach uprosz-
czonych. Okre�lenie to by³o bowiem zbêdne, gdy¿ wed³ug art. 26 tej
ustawy podatnicy s¹ obowi¹zani bez wezwania przez urz¹d skarbowy
do obliczania i wp³acania podatku za okresy miesiêczne w terminie do
25 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³ obo-
wi¹zek zap³aty podatku, chyba ¿e podatek ten jest pobierany za po-
�rednictwem urzêdu celnego�.

5 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 marca 2004 r. sygn. III SA 3238/
02: �Brak jest podstaw by twierdziæ, ¿e podatnik, który jest uprawnio-
ny do wystawienia faktury VAT udokumentuje dan¹ sprzeda¿, w przy-
padku gdy sprzeda¿ ta nie by³a objêta obowi¹zkiem podatkowym lub
by³a zwolniona od podatku, i ma obowi¹zek zap³aty podatku z tej fak-
tury na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy, nie ma równie¿ prawa skory-
gowania tego podatku przez wystawienie faktury koryguj¹cej�.
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Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza mo¿liwo�ci uchwalenia przez Radê Gminy uchwa³y zwalniaj¹cej z po-
datku od nieruchomo�ci grunty, budynki i budowle zlokalizowane na terenie specjalnych stref ekonomicznych i bêd¹-
ce w³asno�ci¹ zarz¹dzaj¹cego stref¹ lub te¿ ustanowienie dla zarz¹dzaj¹cego stref¹ preferencyjnej stawki podatko-
wej ze szczególnym uwzglêdnieniem zgodno�ci uchwa³y z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa podatkowego oraz prze-
pisami dotycz¹cymi ochrony konkurencji (pomocy publicznej).

ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE

Zgodnie z art. 1b ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych1  zwolnienia z podatku od nie-
ruchomo�ci przyznane z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci go-
spodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych regu-
luj¹ przepisy ustawy z dnia 2 pa�dziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych
ustaw2 .

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 pa�dziernika 2003 r.,
zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci grunty, budowle i bu-
dynki, które s¹ zajête na prowadzenie dzia³alno�ci gospodar-
czej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, zmienionego
stosownie do przepisów art. 6, przez przedsiêbiorcê, do które-
go stosuje siê art. 5 ust. 2, w okresie wa¿no�ci tego zezwole-
nia. Zwolnienia, o których mowa, stanowi¹ regionaln¹ pomoc
publiczn¹ na wspieranie nowych inwestycji.

Powy¿sze zwolnienie znajduje zastosowanie w przypadku
przedsiêbiorców, do których stosuje siê art. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 2 pa�dziernika 2003 r., a wiêc do przedsiêbiorców dzia³a-
j¹cych w strefie na podstawie zezwolenia wydanego przed
dniem 1 stycznia 2001 r. Zwolnienie powy¿sze nie dotyczy wiêc
zarz¹dzaj¹cego stref¹.

Zgodnie jednak z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r., rada gminy, w drodze uchwa³y, mo¿e wprowadziæ inne
zwolnienia przedmiotowe ni¿ okre�lone w ust. 1 art. 7 oraz w
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 pa�dziernika 2003 r.

Przepis powy¿szy stanowi o uprawnieniu rady gminy, jako
organu stanowi¹cego prawo powszechnie obowi¹zuj¹ce na te-
rytorium danej gminy, do wprowadzenia innych zwolnieñ przed-
miotowych ni¿ wynikaj¹ce z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
Przepis art. 7 powo³anej ustawy obejmuje dwa rodzaje zwol-
nieñ przedmiotowych � zwolnienia powszechne (ustawowe),
wymienione taksatywnie w ust. 1 oraz lokalne � wprowadzone
na mocy uchwa³y rady gminy. Art. 7 nie stanowi zamkniêtego
katalogu zwolnieñ przedmiotowych. W ust. 1 zawarte jest tak-

satywne wyliczenie przypadków, w których nie powstaje obo-
wi¹zek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomo�ci, jed-
nak¿e lista przypadków objêtych zwolnieniem mo¿e w ka¿-
dym czasie zostaæ rozszerzona w drodze uchwa³y rady
gminy � w zakresie jej w³a�ciwo�ci miejscowej.

Uchwa³a rady gminy ma charakter aktu prawa miejscowe-
go i stosownie do art. 87 ust. 2 Konstytucji stanowi na obsza-
rze dzia³ania gminy �ród³o powszechnie obowi¹zuj¹cego pra-
wa.

Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ w przepisie art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. brak jest kryteriów, na podsta-
wie których rada gminy ma lub mo¿e udzielaæ zwolnienia
przedmiotowego. Przyznanie jej takiego uprawnienia jest
spowodowane m.in. faktem, ¿e wp³ywy z podatku od nieru-
chomo�ci zasilaj¹ jej bud¿et, st¹d pozostawiono gminie
mo¿liwo�æ oceny, które jeszcze kategorie nieruchomo�ci
(obiektów) w danej gminie zas³uguj¹ na objêcie ich zwol-
nieniem.

Pozostawienie radzie gminy du¿ej swobody przy okre�la-
niu zwolnieñ jest uzasadnione tym, ¿e wp³ywy z podatku od
nieruchomo�ci w ca³o�ci stanowi¹ dochód bud¿etu gminy, a
rada gminy � jako organ w³adzy lokalnej � jest organem naj-
bardziej w³a�ciwym do decydowania o potrzebie stosowania i
rodzajach zwolnieñ podatkowych na danym terenie. Jak pod-
nosi siê w literaturze przedmiotu, narzucanie radom jakichkol-
wiek ograniczeñ w komentowanej ustawie niepotrzebnie
�usztywnia³oby� system podatków i op³at lokalnych3 . Twierdze-
nie powy¿sze nie oznacza, ¿e rada ma pe³n¹ swobodê przy
wprowadzaniu zwolnieñ. Na gruncie ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. ograniczenia tej kompetencji rady wynikaj¹ nie tyle z
brzmienia art. 7 ust. 3, co z jego wyk³adni systemowej. Rada
gminy nie mo¿e wprowadzaæ zwolnieñ generalnych, tzn.
takich, które zwalniaj¹ od podatku wszystkich ustawowych po-
datników. Zwolnienia generalne, jako naruszaj¹ce zasadê po-
wszechno�ci opodatkowania i prowadz¹ce do zniesienia obo-
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wi¹zku ustawowego w drodze uchwa³y, nie mog¹ byæ przez
radê uchwalone.4

Rada gminy posiada uprawnienie do wprowadzania na swo-
im terenie innych ni¿ ustawowe zwolnieñ przedmiotowych od
podatku. Mog¹ to byæ jednak, co nale¿y podkre�liæ, jedynie
zwolnienia przedmiotowe. Zgodnie bowiem z art. 217 Kon-
stytucji RP, nak³adanie podatków, innych danin publicznych,
okre�lanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a tak¿e zasad przyznawania ulg i umorzeñ oraz
kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastêpuje
w drodze ustawy.

Przepis Ustawy Zasadniczej wskazuje, ¿e tylko �okre�lanie
kategorii podmiotów zwolnionych od podatku nastêpuje w dro-
dze ustawy�. Bior¹c pod uwagê brzmienie art. 217 Konstytucji
RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r., nale¿y stwierdziæ, ¿e rada gminy nie mo¿e wpro-
wadzaæ zwolnieñ okre�lonych podmiotów. Jak przyk³adowo
wskazuje siê w literaturze przedmiotu, rada gminy nie mo¿e
wiêc np. zwolniæ od podatku jednostek s³u¿by zdrowia czy ren-
cistów i emerytów5 . Rada mo¿e natomiast wprowadzaæ zwol-
nienia okre�lonych przedmiotów opodatkowania takich jak np.
budynek, grunt, budowla. �Je¿eli zwolnienie dotyczy tak okre-
�lonego przedmiotu, to dalsze jego sprecyzowanie przez wska-
zanie okre�lonych cech tego przedmiotu np. przez kogo jest
wykorzystywany lub jakim celom s³u¿y, nie zmienia jego za-
sadniczego charakteru. Jest to zwolnienie przedmiotowe�6 .
Ka¿de zwolnienie przedmiotu odnosi siê � nastêpnie � w prak-
tyce do konkretnego podmiotu (podmiotów), który z niego ko-
rzystaj¹. W tym przypadku to nie osoba podatnika decyduje
jednak o zwolnieniu, ale przede wszystkim rodzaj przed-
miotu opodatkowania. Jako przyk³ad takiego zwolnienia po-
daje siê w literaturze np. zwolnienie budynków mieszkalnych
bêd¹cych we w³adaniu rencistów i emerytów, którzy przekazali
gospodarstwa za rentê lub emeryturê. Zwolnienie to dotyczy
okre�lonego wyra�nie przedmiotu � budynków mieszkalnych,
o okre�lonych cechach, przy czym cechy te dotycz¹ podmiotu
(przedmioty opodatkowania znajduj¹ce siê we w³adaniu renci-
stów i emerytów)7 .

Reasumuj¹c � z punktu widzenia regulacji ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. � nie ma przeszkód prawnych do wprowa-
dzenia uchwa³¹ rady gminy zwolnienia przedmiotowego doty-
cz¹cego budowli, gruntów czy budynków, znajduj¹cych siê na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Z przyczyn wskazanych
powy¿ej zwolnienie to musi mieæ jednak charakter zwolnienia
przedmiotowego (odnosz¹cego siê do cech przedmiotów
opodatkowania � tj. cech gruntów, budynków, budowli), a nie
podmiotowego, tj. odnosz¹cego siê do konkretnego podmiotu
opodatkowania. Uchwa³a rady gminy mo¿e odnosiæ siê do grun-
tów, budynków i budowli zlokalizowanych na terenie specjal-
nej strefy ekonomicznej i wykorzystywanych w okre�lony spo-
sób (np. budowli dróg zlokalizowanych na terenie strefy i wy-
korzystywanych zarówno przez przedsiêbiorców i mieszkañ-
ców czy budowli sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, sanitar-
nej zlokalizowanych na terenie strefy i wykorzystywanych za-
równo przez przedsiêbiorców, jak i mieszkañców).

Opis przedmiotu opodatkowania zwolnionego od podatku
na podstawie uchwa³y rady gminy nie mo¿e odnosiæ siê jednak
do cechy takiej jak osoba (podmiot w³adaj¹cy), poprzez wska-
zanie jego nazwy tj., np. zwolnienie �budowli bêd¹cych we w³a-

daniu XXX�. Powy¿sze zwolnienie mia³oby bowiem charakter
zwolnienia podmiotowego.

W opinii autora, popartej wskazanymi powy¿ej stanowiska-
mi doktryny prawa podatkowego, dopuszczalne jest natomiast
i zgodne z prawem wprowadzenie zwolnienia dla �budowli bê-
d¹cych we w³adaniu podmiotu zarz¹dzaj¹cego specjaln¹ stre-
f¹ ekonomiczn¹�. W tym zakresie odwo³ujemy siê bowiem do
cechy przedmiotu opodatkowania, jak¹ jest osoba w³adaj¹ce-
go, ale teoretycznie mo¿liwa jest sytuacja, gdy na terenie da-
nej gminy zwolnienie tak zdefiniowane (poprzez przedmiot
opodatkowania) mo¿e dotyczyæ wiêcej ni¿ jednego podmiotu.

Nale¿y jednak wskazaæ, i¿ powy¿szy zapis (zwolnienie
przedmiotu opodatkowania znajduj¹cego siê we w³adaniu pod-
miotu zarz¹dzaj¹cego specjaln¹ stref¹ ekonomiczn¹) mo¿e
jednak spowodowaæ ryzyko uznania powy¿szego zwolnie-
nia za zwolnienie podmiotowe, a wiêc takie, które nie mo¿e
byæ wprowadzone aktem prawa miejscowego (uchwa³¹ rady
gminy). Jak bowiem zauwa¿a siê w doktrynie prawa finanso-
wego: �w praktyce wystêpuj¹ zwolnienia o charakterze pod-
miotowo-przedmiotowym, na co chyba nie zwróci³ uwagi usta-
wodawca formu³uj¹c art. 217 Konstytucji RP�8 . Powy¿sze ozna-
cza, i¿ z punktu widzenia interpretacji ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r., mamy do czynienia z podzia³em dychotomicznym,
a wiêc jedynie ze zwolnieniami podmiotowymi (które wynikaj¹
z samej ustawy) oraz przedmiotowymi (ustawowymi oraz tymi,
które mog¹ byæ wprowadzone uchwa³¹ rady gminy).

W opinii autora � celem unikniêcia w omawianym zakresie
ewentualnego zarzutu wprowadzenia uchwa³¹ rady gminy zwol-
nienia podmiotowego � bezpieczniejsze by³oby wiêc wprowa-
dzenie zwolnienia przedmiotowego poprzez opis dodatko-
wych, generalnych cech przedmiotu opodatkowania (np.
sposób jego wykorzystania), a nie tylko odniesienie siê do
podmiotu �zarz¹dzaj¹cego specjaln¹ stref¹ ekonomiczn¹�.
Z punktu widzenia prawnego nie ma przeszkód, by tak sformu-
³owane zwolnienie przedmiotowe w praktyce mia³o zastosowa-
nie tylko do jednego podmiotu opodatkowania na terenie gminy.

Je¿eli idzie o zgodno�æ wprowadzenia opisanego powy¿ej
zwolnienia z przepisami dotycz¹cymi pomocy publicznej, to
wskazaæ nale¿y na regulacjê art. 20d ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r., zgodnie z którym Rada Ministrów okre�li,
w drodze rozporz¹dzeñ, warunki udzielania zwolnieñ, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 3, stanowi¹cych pomoc publiczn¹, maj¹c
na uwadze zapewnienie zgodno�ci udzielania pomocy z wa-
runkami dopuszczalno�ci tej pomocy okre�lonymi w przepisach
Unii Europejskiej.

W wykonaniu tego upowa¿nienia ustawowego wydane zo-
sta³o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w
sprawie udzielania przez gminy zwolnieñ od podatku od nieru-
chomo�ci, stanowi¹cych regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹9 .

Zgodnie z § 1 ust. 1 powo³anego rozporz¹dzenia, okre�la ono
warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do
której maj¹ zastosowanie przepisy rozporz¹dzenia Komisji (WE)
nr 1628/2006 z dnia 24 pa�dziernika 2006 r. w sprawie stosowa-
nia art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy
inwestycyjnej10, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomo-
�ci, wprowadzanego w drodze uchwa³ rad gmin podejmowanych
na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

Zgodnie z ust. 2 § 1 uchwa³y rad gmin podejmowane na
podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., prze-
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Konferencje i Seminaria ISP � odpowiedzi na pytania Uczestników
Osoba fizyczna � rolnik posiada grunty rolne, które stosownie do gminnego planu zagospodarowania przestrzennego

zosta³y zakwalifikowane jako dzia³ki budowlane. Osoba ta prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie krawiectwa.
Czy z tytu³u sprzeda¿y dzia³ek budowlanych wskazana osoba stanie siê podatnikiem podatku od towarów i us³ug?

Problemem, który budzi powa¿ne w¹tpliwo�ci od pocz¹tku
obowi¹zywania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana �ustaw¹
z dnia 11 marca 2004 r.�), jest sprzeda¿ dzia³ek budowlanych przez
osoby fizyczne.

W celu wyja�nienia istniej¹cych w¹tpliwo�ci nale¿y siêgn¹æ do
Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. Nr 2006/112/WE w
sprawie wspólnego systemu podatku od warto�ci dodanej. W my�l
art. 9 tej dyrektywy podatnikiem jest ka¿da osoba prowadz¹ca
samodzielnie w dowolnym miejscu jak¹kolwiek dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, bez wzglêdu na cel lub rezultat takiej dzia³alno�ci. Nale¿y
pamiêtaæ, i¿ art. 12 Dyrektywy 112 upowa¿nia pañstwa cz³onkow-
skie Unii Europejskiej do uznania za podatnika ka¿dego, kto oka-
zjonalnie dokonuje jednej z nastêpuj¹cych transakcji:
� dostawy budynku lub czê�ci budynku oraz zwi¹zanego z nim

gruntu, przed pierwszym zasiedleniem,
� dostawy terenu budowlanego.

Za teren budowlany nale¿y zgodnie z omawian¹ dyrektyw¹
rozumieæ ka¿dy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za
teren budowlany przez pañstwa cz³onkowskie.

Tak wiêc pañstwa cz³onkowskie maj¹ prawo wprowadziæ opo-
datkowanie dostawy dokonywanej przez podmioty nie bêd¹ce po-
datnikami, której przedmiotem s¹ budynki lub grunty budowlane.
W tym kontek�cie nale¿y wskazaæ, i¿ wbrew twierdzeniom niektó-
rych organów podatkowych, przepis art. 12 Dyrektywy 112 nie daje
pañstwom cz³onkowskim prawa do uznania za dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ wskazanych tam czynno�ci. Przewiduje jedynie prawo do
zrównania tych czynno�ci z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹. Jednak-
¿e polski ustawodawca z takiego uprawnienia nie skorzysta³. Na
ten fakt wskazywa³ równie¿ Wojewódzki S¹d Administracyjny we
Wroc³awiu w wyroku z dnia 6 wrze�nia 2006 r.: �Polski ustawo-
dawca nie wprowadzi³ takiego rozwi¹zania i nie rozszerzy³ krêgu
podatników o podmioty dokonuj¹ce sporadycznych transakcji nie
bêd¹cych dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ dotycz¹cych ww. nierucho-
mo�ci.� (I SA/Wr 1254/05)

Nale¿y wskazaæ równie¿ na zarysowy w orzecznictwie Europej-
skiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci pogl¹d, i¿ dzia³alno�æ gospodar-
cza powinna byæ nacechowana sta³o�ci¹, powtarzalno�ci¹ oraz nie-
zale¿no�ci¹, gdy¿ zwi¹zana jest z profesjonalnym obrotem (wyrok
w sprawie C-230/94 Renate Enkler a Finanzamt Hamburg).

Mimo ¿e czynno�æ sprzeda¿y wydzielonych dzia³ek ma pewien
przymiot powtarzalno�ci (w okre�lonym przedziale � liczba dzia-
³ek jest skoñczona) to uznanie osoby fizycznej z tytu³u tych sprze-
da¿y za podatnika jest nieuzasadnione ze wzglêdu na fakt, i¿ po-
datnikiem jest podmiot bêd¹cy �handlowcem�. Nie ma ¿adnego
uzasadnienia argument, ¿e w omawianym stanie faktycznym oso-
ba fizyczna wystêpuje w charakterze handlowca � osoba fizyczna
dokonuje jedynie wyzbycia maj¹tku prywatnego (jest to wykony-
wanie przys³uguj¹cego prawa w³asno�ci).

Stanowisko korzystne dla podatników zaprezentowa³y równie¿
m.in. Wojewódzki S¹d Administracyjny we Wroc³awiu w wyroku z
dnia 17 kwietnia 2007 r. (I SA/Wr 123/07) oraz Naczelny S¹d Admi-
nistracyjny w wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r. (I FSK 603/06). W
najnowszym wyroku z dnia 29 pa�dziernika 2007 r. Naczelny S¹d
Administracyjny w poszerzonym sk³adzie siedmiu sêdziów wska-
za³, ¿e czêstotliwo�æ dokonywania transakcji nie decyduje o statu-
sie podatnika podatku od towarów i us³ug, maj¹c na wzglêdzie
przede wszystkim fakt, ¿e Dyrektywa 112 takiego pojêcia w ogóle
nie zawiera. Zdaniem Naczelnego S¹du Administracyjnego istotne
jest tylko to, czy dana osoba dzia³a jak przedsiêbiorca, a wyprzeda-
j¹cym w³asny maj¹tek nie sposób przypisaæ takiej intencji (I FPS
3/07). Mimo ¿e problem sprzeda¿y dzia³ek przez osoby fizyczne
rodzi liczne w¹tpliwo�ci, Naczelny S¹d Administracyjny nie zdecy-
dowa³ siê jednak na wydanie w tej sprawie uchwa³y.

Z pytania nie wynika w jaki sposób osoba fizyczna naby³a
przedmiotow¹ nieruchomo�æ, ani czy grunty te by³y wykorzysty-
wane do prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej, jak równie¿ brak
jest informacji czy tereny te by³y przedmiotem umów dzier¿awy,
czy te¿ najmu.

Generalnie nale¿y wskazaæ na tle orzecznictwa s¹dów admi-
nistracyjnych, jak równie¿ ostatnich interpretacji urzêdowych, ¿e
podatnikami podatku od towarów i us³ug z tytu³u sprzeda¿y dzia-
³ek nie s¹ osoby fizyczne dokonuj¹ce zbycia maj¹tku prywatnego,
który to maj¹tek nie zosta³ nabyty w celu prowadzenia dzia³alno-
�ci gospodarczej (np. nabycie mia³o miejsce w drodze spadku).
Natomiast je¿eli maj¹tek zosta³ nabyty w celu dalszej odprzeda-
¿y, mo¿emy mówiæ o zamiarze prowadzenia dzia³alno�ci gospo-
darczej, a co za tym idzie osoby dokonuj¹ce takiego zbycia staj¹
siê podatnikami podatku od towarów i us³ug z tytu³u tych zbyæ.

Opracowa³: Krzysztof K³oskowski

widuj¹ce udzielanie pomocy zgodnie z warunkami okre�lony-
mi w rozporz¹dzeniu, z zastrze¿eniem § 3, nie podlegaj¹ no-
tyfikacji Komisji Europejskiej, jak równie¿ nie wymagaj¹
uzyskania opinii Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów11.

Projekt uchwa³y rady gminy przewiduj¹cy udzielanie pomocy
publicznej, który nie uwzglêdnia warunków okre�lonych w po-
wo³anym wy¿ej rozporz¹dzeniu, podlega natomiast notyfikacji
Komisji Europejskiej, chyba ¿e projekt ten przewiduje:
1) udzielanie pomocy w ramach wy³¹czeñ grupowych;
2) udzielanie pomocy de minimis.

STAWKA PODATKU

Je¿eli idzie o zagadnienie obni¿enia stawki podatkowej, to
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. rada

gminy, w drodze uchwa³y, okre�la wysoko�æ stawek podatku
od nieruchomo�ci, z tym ¿e stawki nie mog¹ przekroczyæ rocz-
nie maksymalnej stawki wynikaj¹cej z ustawy (corocznie walo-
ryzowanej).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r., stawka od gruntów nie mo¿e przekroczyæ maksymal-
nej warto�ci okre�lonej dla poszczególnych rodzajów gruntów
wymienionych w tym przepisie.

Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.,
stawka od budynków nie mo¿e przekroczyæ maksymalnej
warto�ci okre�lonej dla poszczególnych rodzajów budynków
wymienionych w tym przepisie.

Natomiast wed³ug art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r., stawka od budowli nie mo¿e przekroczyæ 2% ich
warto�ci okre�lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
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Zgodnie z powszechnym stanowiskiem doktryny stawka
podatku uchwalana przez radê gminy na podstawie przepisu
art. 5, oprócz zakazu przekroczenia ustawowej stawki
maksymalnej, nie mo¿e wynosiæ tak¿e 0% lub 0 z³, gdy¿
równowa¿ne by³oby to wprowadzeniu zwolnienia od po-
datku.

Powszechnie przyjmuje siê, i¿ rada gminy ma prawo ró¿-
nicowaæ wysoko�æ stawek dla poszczególnych gruntów, bu-
dynków, budowli, w wiêkszym zakresie ni¿ kategorie wymie-
nione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. Od
dnia 1 stycznia 2003 r. zasada ta zosta³a wyra¿ona wprost w
przepisach ust. 2-4 art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
Zgodnie z nimi:
� przy okre�laniu wysoko�ci stawek dla gruntów rada gminy

mo¿e ró¿nicowaæ ich wysoko�æ dla poszczególnych rodza-
jów przedmiotów opodatkowania, uwzglêdniaj¹c w szcze-
gólno�ci lokalizacjê, rodzaj prowadzonej dzia³alno�ci, ro-
dzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania
gruntu;

� przy okre�laniu wysoko�ci stawek dla budynków rada
gminy mo¿e ró¿nicowaæ ich wysoko�æ dla poszczególnych
rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzglêdniaj¹c w
szczególno�ci lokalizacjê, sposób wykorzystywania, rodzaj
zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków;

� przy okre�laniu wysoko�ci stawek dla budynków zajêtych
lub zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ oraz dla
budowli, rada gminy mo¿e ró¿nicowaæ wysoko�æ stawek
dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania,
uwzglêdniaj¹c w szczególno�ci rodzaj prowadzonej dzia-
³alno�ci.
U¿yte w przepisie sformu³owanie �w szczególno�ci� dopusz-

cza tak¿e ró¿nicowanie stawek na podstawie innych kry-
teriów, ni¿ tylko te wynikaj¹ce z samej ustawy.

Podobnie jednak jak w przypadku zwolnienia przedmioto-
wego zró¿nicowanie stawek musi zostaæ uzale¿nione wy-
³¹cznie od cech przedmiotu opodatkowania, a nie odnoszo-
ne do konkretnego podmiotu. Uwagi powy¿sze, poczynione w
zakresie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego, maj¹ tu
wiêc odpowiednie zastosowanie.

Ró¿nicowanie stawek podatku od nieruchomo�ci na pod-
stawie art. 5 ust. 2-4 uznawane jest za pomoc publiczn¹. Zgod-
nie z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., w przypad-
kach, o których mowa w art. 5 ust. 2-4, je¿eli uchwa³a rady
gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwa³a ta
powinna byæ podjêta z uwzglêdnieniem przepisów dotycz¹cych
pomocy publicznej. Przy tym, na mocy art. 20c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r., w tym przypadku, je¿eli uchwa³a rady gmi-
ny przewiduje udzielanie takiej pomocy publicznej, pomoc ta
jest udzielana jako pomoc de minimis12.

KONKLUZJE

Z punktu widzenia regulacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
nie ma przeszkód prawnych do wprowadzenia uchwa³¹ rady
gminy zwolnienia przedmiotowego dotycz¹cego budowli, grun-
tów czy budynków, znajduj¹cych siê we w³adaniu podmiotu
zarz¹dzaj¹cego specjaln¹ stref¹ ekonomiczn¹. W tym zakre-
sie odwo³ujemy siê bowiem do cechy przedmiotu opodatkowa-
nia, jak¹ jest osoba w³adaj¹cego, ale teoretycznie mo¿liwa jest
sytuacja, gdy na terenie danej gminy zwolnienie tak zdefinio-

wane (poprzez przedmiot opodatkowania) mo¿e dotyczyæ wiê-
cej ni¿ jednego podmiotu.

Zwolnienie przedmiotu opodatkowania znajduj¹cego siê we
w³adaniu podmiotu zarz¹dzaj¹cego specjaln¹ stref¹ ekono-
miczn¹ mo¿e jednak rodziæ pewne ryzyko uznania powy¿-
szego zwolnienia za zwolnienie podmiotowe, a wiêc takie,
które nie mo¿e byæ wprowadzone aktem prawa miejscowego
(uchwa³a rady gminy).

Celem unikniêcia tego ryzyka � w opinii autora � wskazane
jest wiêc wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego po-
przez opis dodatkowych, generalnych cech przedmiotu
opodatkowania (np. sposób jego wykorzystania), a nie tylko
odniesienie siê do podmiotu �zarz¹dzaj¹cego specjaln¹
stref¹ ekonomiczn¹�.

Je¿eli idzie o zgodno�æ wprowadzenia opisanego powy¿ej
zwolnienia z przepisami dotycz¹cymi pomocy publicznej, to
wskazaæ nale¿y na regulacjê art. 20d ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. oraz rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
23 lipca 2007 r. Uchwa³a przewiduj¹ca udzielanie pomocy pu-
blicznej zgodnie z warunkami okre�lonymi w rozporz¹dzeniu,
nie bêdzie podlega³a notyfikacji Komisji Europejskiej, jak rów-
nie¿ nie wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

Podobnie jak w przypadku zwolnienia przedmiotowego zró¿-
nicowanie stawek podatku uchwa³¹ rady gminy jest do-
puszczalne na podstawie art. 5 ust. 2-4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r., musi zostaæ jednak uzale¿nione wy³¹cz-
nie od cech przedmiotu opodatkowania, a nie odnoszone
do konkretnego podmiotu. Uwagi powy¿sze, poczynione w za-
kresie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego, maj¹ tu wiêc
odpowiednie zastosowanie.

Przypisy:

1 Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zwana dalej: �ustaw¹ z dnia 12 stycz-
nia 1991 r.�.

2 Dz.U. Nr 188, poz. 1840.
3 L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i op³aty samorz¹dowe � komentarz,

Dom Wydawniczy ABC, 2003, s. 263.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 267.
6 Ibidem, s. 267.
7 Ibidem, s. 268.
8 E. Ru�kowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe tom 2, s. 20,

wyd. KiK, 2000.
9 Dz.U. z 2007 r. Nr 138, poz. 969, zwane dalej �rozporz¹dzeniem Rady

Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.
10 Dz.Urz. UE L 302 z 1.11.2006, s. 29.
11 Notyfikacji Komisji Europejskiej podlegaj¹ jednak:

1) uchwa³y, o których mowa w § 1 ust. 1, przewiduj¹ce udzielanie
pomocy dla konkretnych sektorów, z wyj¹tkiem sektora turystyki,
innych ni¿ wymienione w § 2;

2) pomoc przyznawana na podstawie uchwa³, o których mowa w § 1
ust. 1, dotycz¹ca du¿ych projektów inwestycyjnych, gdy ca³kowita
kwota pomocy ze wszystkich �róde³ przekracza 75% maksymal-
nej kwoty pomocy, jak¹ mo¿na przeznaczyæ na inwestycjê o kosz-
tach kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ w wysoko�ci równo-
warto�ci 100 mln euro przy zastosowaniu intensywno�ci pomocy
okre�lonej w § 8 ust. 1.

12 Zasady udzielania pomocy de minimis reguluje Rozporz¹dzenie Roz-
porz¹dzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz.U.UE.L.06.379.5).
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Ustawa
z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i us³ug

(Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535)

Dzia³ I

Przepisy ogólne

Art. 1

1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem
od towarów i us³ug.

2. Podatek od towarów i us³ug stanowi do-
chód bud¿etu pañstwa.

Art. 2

Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terytorium kraju � rozumie siê przez to

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pañstwie cz³onkowskim � rozumie siê

przez to pañstwo cz³onkowskie Wspól-
noty Europejskiej;

3) terytorium Wspólnoty � rozumie siê
przez to terytoria pañstw cz³onkow-
skich Wspólnoty Europejskiej, z tym ¿e
na potrzeby stosowania tej ustawy:
a) Ksiêstwo Monako traktuje siê jako

terytorium Republiki Francuskiej,
wyspê Man traktuje siê jako teryto-
rium Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej,

a)<7b> Ksiêstwo Monako traktuje
siê jako terytorium Republiki
Francuskiej, wyspê Man trak-
tuje siê jako terytorium Zjed-
noczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó³nocnej, su-
werenne strefy Akrotiri i Dhe-
kelia traktuje siê jako teryto-
rium Republiki Cypru,

b) nastêpuj¹ce terytoria poszczegól-
nych pañstw cz³onkowskich trak-
tuje siê jako wy³¹czone z terytorium
Wspólnoty Europejskiej:
� wyspê Helgoland, terytorium

Buesingen � z Republiki Fede-
ralnej Niemiec,

� Ceutê, Melillê, Wyspy Kanaryj-
skie � z Królestwa Hiszpanii,

� Livigno, Campione d�Italia, w³o-
sk¹ czê�æ jeziora Lugano � z
Republiki W³oskiej,

� departamenty zamorskie Repu-
bliki Francuskiej � z Republiki
Francuskiej,

� Górê Athos � z Republiki Greckiej,

� Wyspy Alandzkie � z Republiki
Finlandii,

�<7b> Wyspy Normandzkie � ze
Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó³nocnej,

c)<7b> Gibraltar traktuje siê jako wy-
³¹czony z terytorium Wspólno-
ty Europejskiej;

4) terytorium pañstwa cz³onkowskiego �
rozumie siê przez to terytorium pañstwa
wchodz¹ce w sk³ad terytorium Wspól-
noty;

5) terytorium pañstwa trzeciego � rozu-
mie siê przez to terytorium pañstwa nie-
wchodz¹ce w sk³ad terytorium Wspól-
noty;

6) towarach � rozumie siê przez to rze-
czy ruchome, jak równie¿ wszelkie po-
stacie energii, budynki i budowle lub ich
czê�ci, bêd¹ce przedmiotem czynno-
�ci podlegaj¹cych opodatkowaniu po-
datkiem od towarów i us³ug, które s¹
wymienione w klasyfikacjach wyda-
nych na podstawie przepisów o staty-
styce publicznej, a tak¿e grunty;

ZMIANY:
<1> Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113
<2> Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756

OBJA�NIENIA:
<1a> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 lutego 2005 r.

na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz ustawy o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atni-
ków  (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2005 r. Nr 14, poz. 113).

<1b> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 marca 2005 r.
na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz ustawy o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atni-
ków  (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2005 r. Nr 14, poz. 113).

<2a> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 czerwca
2005 r. na mocy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 23
maja 2005 r. Nr 90, poz. 756).

<2b> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 22 sierpnia
2005 r. na mocy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 23
maja 2005 r. Nr 90, poz. 756).

<3a> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia
2006 r. na mocy art. 16 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy � Ordynacja podatkowa
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z
dnia 2 sierpnia 2005 r. Nr 143, poz. 1199).

<3b> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 16 sierpnia
2006 r. na mocy art. 16 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy � Ordynacja podatkowa
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z
dnia 2 sierpnia 2005 r. Nr 143, poz. 1199).

<4> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia
2006 r. na mocy art. 27 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o niektórych formach wspierania dzia³alno-
�ci innowacyjnej (Dz.U. z dnia 19 wrze�nia 2005 r.
Nr 179, poz. 1484).

<5> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 10 sierpnia
2006 r. na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o
zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U.
z dnia 10 sierpnia 2006 r. Nr 143, poz. 1028).

<6> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 10 sierpnia
2006 r. na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o
zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U.
z dnia 10 sierpnia 2006 r. Nr 143, poz. 1029).

<7a> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 19 pa�dzierni-
ka 2007 r. na mocy ustawy z dnia 19 wrze�nia
2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i
us³ug oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym
niektórych wydatków zwi¹zanych z budownictwem
mieszkaniowym (Dz.U. z dnia 19 pa�dziernika 2007 r.
Nr 192, poz. 1382).

<7b> W brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia
2008 r. na mocy ustawy z dnia 19 wrze�nia 2007 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz
ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych
wydatków zwi¹zanych z budownictwem mieszka-
niowym (Dz.U. z dnia 19 pa�dziernika 2007 r. Nr

192, poz. 1382). Zmiany te zaznaczono w tek-
�cie pogrubion¹ czcionk¹.

<3> Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199
<4> Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484

<5> Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1028
<6> Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
<7> Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382

Uwaga:
Art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji
administracyjnej okre�lonej przez powo³an¹ ustawê jako �dodatkowe zobowi¹zanie podatkowe� i odpowiedzialno�ci za wykroczenia skarbowe albo przestêpstwa skarbowe, jest
niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 wrze�nia 2007 r., sygn. akt P 43/06, Dz.U. z dnia 18 wrze�nia 2007 r.
Nr 168, poz. 1187).
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7) imporcie towarów � rozumie siê przez
to przywóz towarów z terytorium pañ-
stwa trzeciego na terytorium kraju;

8)<5> eksporcie towarów � rozumie siê przez
to potwierdzony przez urz¹d celny okre-
�lony w przepisach celnych wywóz
towarów z terytorium kraju poza tery-
torium Wspólnoty w wykonaniu czyn-
no�ci okre�lonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4,
je¿eli wywóz jest dokonany przez:
a) dostawcê lub na jego rzecz, lub
b) nabywcê maj¹cego siedzibê poza

terytorium kraju, lub na jego rzecz,
z wy³¹czeniem towarów wywo¿o-
nych przez samego nabywcê dla
celów wyposa¿enia lub zaopatrze-
nia ³odzi rekreacyjnych oraz pry-
watnych statków powietrznych lub
innych prywatnych �rodków trans-
portu, w tym �rodków transportu, o
których mowa w art. 16 rozporz¹-
dzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z
dnia 17 pa�dziernika 2005 r. usta-
nawiaj¹cego �rodki wykonawcze
do dyrektywy 77/388/EWG w spra-
wie wspólnego systemu podatku
od warto�ci dodanej (Dz. Urz. UE L
288 z 29.10.2005, str. 1), zwanego
dalej �rozporz¹dzeniem nr 1777/
2005�;

9) imporcie us³ug � rozumie siê przez to
�wiadczenie us³ug, z tytu³u wykonania
których podatnikiem jest us³ugobiorca,
o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4;

10) nowych �rodkach transportu � rozu-
mie siê przez to przeznaczone do
transportu osób lub towarów:
a) pojazdy l¹dowe wymienione w poz.

1-4, 9, 10 i 15-20 za³¹cznika nr 1 do
ustawy, napêdzane silnikiem o po-
jemno�ci skokowej wiêkszej ni¿
48 centymetrów sze�ciennych lub
o mocy wiêkszej ni¿ 7,2 kilowatów,
je¿eli przejecha³y nie wiêcej ni¿
6000 kilometrów lub od momentu
dopuszczenia ich do u¿ytku up³y-
nê³o nie wiêcej ni¿ 6 miesiêcy; za
moment dopuszczenia do u¿ytku
pojazdu l¹dowego uznaje siê dzieñ,
w którym zosta³ on pierwszy raz
zarejestrowany w celu dopusz-
czenia do ruchu drogowego lub w
którym po raz pierwszy podlega³ on
obowi¹zkowi rejestracji w celu do-
puszczenia do ruchu drogowego w
zale¿no�ci od tego, która z tych dat
jest wcze�niejsza; je¿eli nie mo¿na
ustaliæ dnia pierwszej rejestracji po-
jazdu l¹dowego lub dnia, w którym
podlega³ on pierwszej rejestracji, za
moment dopuszczenia do u¿ytku
tego pojazdu uznaje siê dzieñ, w
którym zosta³ on wydany przez
producenta pierwszemu nabywcy,
lub dzieñ, w którym zosta³ po raz
pierwszy u¿yty dla celów demon-
stracyjnych przez producenta,

b) pojazdy wodne wymienione w poz.
5-8 za³¹cznika nr 1 do ustawy, o d³u-
go�ci wiêkszej ni¿ 7,5 metra, je¿eli
by³y u¿ywane nie d³u¿ej ni¿ 100 go-
dzin roboczych na wodzie lub od
momentu ich dopuszczenia do u¿yt-
ku up³ynê³o nie wiêcej ni¿ 3 miesi¹-
ce, z wyj¹tkiem statków morskich, o
których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1;
za moment dopuszczenia do u¿ytku
pojazdu wodnego uznaje siê dzieñ,
w którym zosta³ on wydany przez
producenta pierwszemu nabywcy,
lub dzieñ, w którym zosta³ po raz
pierwszy u¿yty dla celów demon-
stracyjnych przez producenta,

c) statki powietrzne wymienione w
poz. 11-14 za³¹cznika nr 1 do usta-
wy, o maksymalnej masie startowej
wiêkszej ni¿ 1550 kilogramów, je-
¿eli by³y u¿ywane nie d³u¿ej ni¿
40 godzin roboczych lub od mo-
mentu ich dopuszczenia do u¿ytku
up³ynê³o nie wiêcej ni¿ 3 miesi¹ce,
z wyj¹tkiem statków powietrznych,
o których mowa w art. 83 ust. 1
pkt 6; za moment dopuszczenia do
u¿ytku statku powietrznego uznaje
siê dzieñ, w którym zosta³ on wy-
dany przez producenta pierwsze-
mu nabywcy, lub dzieñ, w którym
zosta³ po raz pierwszy u¿yty dla
celów demonstracyjnych przez
producenta;

11) podatku od warto�ci dodanej � rozumie
siê przez to podatek od warto�ci dodanej
nak³adany na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego, z wyj¹tkiem podatku od to-
warów i us³ug nak³adanego t¹ ustaw¹;

12) obiektach budownictwa mieszkaniowe-
go � rozumie siê przez to budynki miesz-
kalne rodzinne sta³ego zamieszkania, skla-
syfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiek-
tów Budowlanych: 111 � Budynki miesz-
kalne jednorodzinne, 112 � Budynki o
dwóch mieszkaniach i wielomieszkanio-
we, ex 113 � Budynki zbiorowego za-
mieszkania � wy³¹cznie: budynki ko�cio-
³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych,
klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie,
rezydencje biskupie oraz rezydencje Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

12)<7b> obiektach budownictwa miesz-
kaniowego � rozumie siê przez to
budynki mieszkalne sta³ego za-
mieszkania sklasyfikowane w Pol-
skiej Klasyfikacji Obiektów Budow-
lanych w dziale 11;

13) urzêdzie skarbowym � rozumie siê
przez to urz¹d skarbowy, którym kieru-
je w³a�ciwy dla podatnika naczelnik
urzêdu skarbowego;

14) pierwszym zasiedleniu � rozumie siê
przez to wydanie pierwszemu nabyw-
cy lub pierwszemu u¿ytkownikowi
obiektów budownictwa mieszkaniowe-
go lub ich czê�ci do u¿ytkowania w wy-

konaniu czynno�ci podlegaj¹cych opo-
datkowaniu;

15) dzia³alno�ci rolniczej � rozumie siê przez
to produkcjê ro�linn¹ i zwierzêc¹, w tym
równie¿ produkcjê materia³u siewnego,
szkó³karskiego, hodowlanego oraz re-
produkcyjnego, produkcjê warzywni-
cz¹, gruntow¹, szklarniow¹ i pod foli¹,
produkcjê ro�lin ozdobnych, grzybów
uprawnych i sadownicz¹, chów, ho-
dowlê i produkcjê materia³u zarodowe-
go zwierz¹t, ptactwa i owadów u¿yt-
kowych, produkcjê zwierzêc¹ typu
przemys³owego lub fermowego oraz
chów i hodowlê ryb i innych organi-
zmów ¿yj¹cych w wodzie, a tak¿e upra-
wy w szklarniach i ogrzewanych tune-
lach foliowych, uprawy grzybów i ich
grzybni, uprawy ro�lin �in vitro�, fermo-
w¹ hodowlê i chów drobiu rze�nego i
nie�nego, wylêgarnie drobiu, hodowlê i
chów zwierz¹t futerkowych i laborato-
ryjnych, chów i hodowlê d¿d¿ownic,
entomofagów i jedwabników, prowa-
dzenie pasiek oraz chów i hodowlê in-
nych zwierz¹t poza gospodarstwem
rolnym oraz sprzeda¿ produktów go-
spodarki le�nej i ³owieckiej, z wyj¹tkiem
drewna okr¹g³ego z drzew tropikalnych
(PKWiU 02.01.13) oraz bambusa
(PKWiU 02.01.42-00.11), a tak¿e �wiad-
czenie us³ug rolniczych;

16) gospodarstwie rolnym � rozumie siê
przez to gospodarstwo rolne w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym;

17) gospodarstwie le�nym � rozumie siê
przez to gospodarstwo prowadzone
przez podatnika, na którym ci¹¿y obo-
wi¹zek podatkowy w podatku le�nym;

18) gospodarstwie rybackim � rozumie siê
przez to prowadzenie dzia³alno�ci w
zakresie chowu i hodowli ryb oraz in-
nych organizmów ¿yj¹cych w wodzie;

19) rolniku rycza³towym � rozumie siê przez
to rolnika dokonuj¹cego dostawy pro-
duktów rolnych pochodz¹cych z w³a-
snej dzia³alno�ci rolniczej lub �wiadcz¹-
cego us³ugi rolnicze, korzystaj¹cego ze
zwolnienia od podatku na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyj¹tkiem rolnika
obowi¹zanego na podstawie odrêb-
nych przepisów do prowadzenia ksi¹g
rachunkowych;

20)<2a> produktach rolnych � rozumie siê
przez to towary wymienione w za³¹cz-
niku nr 2 do ustawy oraz towary wy-
tworzone z nich przez rolnika rycza³to-
wego z produktów pochodz¹cych z jego
w³asnej dzia³alno�ci rolniczej przy u¿y-
ciu �rodków zwykle u¿ywanych w go-
spodarstwie rolnym, le�nym i rybackim;

21) us³ugach rolniczych � rozumie siê przez
to us³ugi wymienione w za³¹czniku nr 2
do ustawy;

22) sprzeda¿y � rozumie siê przez to od-
p³atn¹ dostawê towarów i odp³atne
�wiadczenie us³ug na terytorium kraju,
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eksport towarów oraz wewn¹trz-
wspólnotow¹ dostawê towarów;

23) sprzeda¿y wysy³kowej z terytorium
kraju � rozumie siê przez to dostawê
towarów wysy³anych lub transporto-
wanych przez podatnika podatku od
towarów i us³ug lub na jego rzecz z
terytorium kraju na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kra-
ju, które jest pañstwem przeznaczenia
dla wysy³anego lub transportowanego
towaru, pod warunkiem ¿e dostawa
dokonywana jest na rzecz:
a) podatnika podatku od warto�ci do-

danej lub osoby prawnej niebêd¹-
cej podatnikiem podatku od warto-
�ci dodanej, którzy nie maj¹ obo-
wi¹zku rozliczania wewn¹trz-
wspólnotowego nabycia towarów,
o którym mowa w art. 9, lub

b) innego ni¿ wymieniony w lit. a pod-
miotu niebêd¹cego podatnikiem po-
datku od warto�ci dodanej;

24) sprzeda¿y wysy³kowej na terytorium
kraju � rozumie siê przez to dostawê
towarów wysy³anych lub transporto-
wanych przez podatnika podatku od
warto�ci dodanej lub na jego rzecz z
terytorium pañstwa cz³onkowskiego in-
nego ni¿ terytorium kraju na terytorium
kraju, które jest pañstwem przeznacze-
nia dla wysy³anego lub transportowa-
nego towaru, pod warunkiem ¿e dosta-
wa jest dokonywana na rzecz:
a) podatnika lub osoby prawnej nie-

bêd¹cej podatnikiem w rozumieniu
art. 15, którzy nie maj¹ obowi¹zku
rozliczania wewn¹trzwspólnoto-
wego nabycia towarów, o którym
mowa w art. 9, lub

b) innego ni¿ wymieniony w lit. a pod-
miotu, niebêd¹cego podatnikiem w
rozumieniu art. 15 i niemaj¹cego
obowi¹zku rozliczania wewn¹trz-
wspólnotowego nabycia towarów,
o którym mowa w art. 9;

25) ma³ym podatniku � rozumie siê przez to
podatnika podatku od towarów i us³ug:
a) u którego warto�æ sprzeda¿y

(wraz z kwot¹ podatku) nie prze-
kroczy³a w poprzednim roku podat-
kowym wyra¿onej w z³otych kwo-
ty odpowiadaj¹cej równowarto�ci
800 000 euro,

b) prowadz¹cego przedsiêbiorstwo
maklerskie, zarz¹dzaj¹cego fundu-
szami powierniczymi, bêd¹cego
agentem, zleceniobiorc¹ lub inn¹
osob¹ �wiadcz¹c¹ us³ugi o podob-
nym charakterze, z wyj¹tkiem ko-
misu � je¿eli kwota prowizji lub in-
nych postaci wynagrodzenia za
wykonane us³ugi (wraz z kwot¹
podatku) nie przekroczy³a w po-
przednim roku podatkowym wyra-
¿onej w z³otych kwoty odpowiada-
j¹cej równowarto�ci 30 000 euro

� przy czym przeliczenia kwot wyra¿o-
nych w euro dokonuje siê wed³ug �red-
niego kursu euro og³aszanego przez
Narodowy Bank Polski na pierwszy
dzieñ roboczy pa�dziernika poprzednie-
go roku podatkowego, w zaokr¹gleniu
do 1000 z³;

26)<5> us³ugach elektronicznych � rozumie siê
przez to us³ugi, o których mowa w art. 11
rozporz¹dzenia nr 1777/2005, z uwzglêd-
nieniem art. 12 tego rozporz¹dzenia;

27) wyrobach akcyzowych zharmonizowa-
nych � rozumie siê przez to wyroby ak-
cyzowe zharmonizowane w rozumie-
niu przepisów o podatku akcyzowym;

27)<7b> wyrobach akcyzowych zharmo-
nizowanych � rozumie siê przez to
wyroby akcyzowe zharmonizowa-
ne w rozumieniu przepisów o po-
datku akcyzowym, z wy³¹czeniem
gazu dostarczanego w systemie
gazowym oraz energii elektrycznej
dostarczanej w systemie elektro-
energetycznym;

27a)<1a> systemie gazowym albo systemie
elektroenergetycznym � rozumie siê
przez to system gazowy albo system
elektroenergetyczny w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
� Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504, z pó�n. zm.);

27b)<7b> warto�ci rynkowej � rozumie
siê przez to ca³kowit¹ kwotê, jak¹,
w celu uzyskania w danym mo-
mencie danych towarów lub us³ug,
nabywca lub us³ugobiorca na takim
samym etapie sprzeda¿y jak ten,
na którym dokonywana jest dosta-
wa towarów lub �wiadczenie
us³ug, musia³by, w warunkach
uczciwej konkurencji, zap³aciæ nie-
zale¿nemu dostawcy lub us³ugo-
dawcy na terytorium kraju; w przy-
padku gdy nie mo¿na ustaliæ po-
równywalnej dostawy towarów lub
�wiadczenia us³ug, przez warto�æ
rynkow¹ rozumie siê:
a) w odniesieniu do towarów �

kwotê nie mniejsz¹ ni¿ cena
nabycia towarów lub towarów
podobnych, a w przypadku bra-
ku ceny nabycia, koszt wytwo-
rzenia, okre�lone w momencie
dostawy,

b) w odniesieniu do us³ug � kwo-
tê nie mniejsz¹ ni¿ ca³kowity
koszt poniesiony przez podat-
nika na wykonanie tych us³ug;

28) Ordynacji podatkowej � rozumie siê
przez to ustawê z dnia 29 sierpnia
1997 r. � Ordynacja podatkowa (Dz.U.
Nr 137, poz. 926, z pó�n. zm.);

29)<2a> (uchylony).

Art. 3

1. W³a�ciwym dla podatnika organem podat-
kowym jest naczelnik urzêdu skarbowego

w³a�ciwy ze wzglêdu na miejsce wykony-
wania czynno�ci podlegaj¹cych opodatko-
waniu podatkiem od towarów i us³ug, z za-
strze¿eniem ust. 2-5.

2. Je¿eli czynno�ci podlegaj¹ce opodatkowa-
niu podatkiem od towarów i us³ug s¹ wyko-
nywane na terenie objêtym zakresem dzia-
³ania dwóch lub wiêcej urzêdów skarbo-
wych, w³a�ciwo�æ miejscow¹ ustala siê
dla:
1) osób prawnych oraz jednostek organi-

zacyjnych niemaj¹cych osobowo�ci
prawnej � ze wzglêdu na adres siedzi-
by;

2) osób fizycznych � ze wzglêdu na miej-
sce zamieszkania.

3. W przypadku podatników:
1) o których mowa w art. 16 i w art. 17,

niebêd¹cych podatnikami w rozumieniu
art. 15, w³a�ciwym organem podatko-
wym jest:
a) dla osób prawnych oraz jednostek

organizacyjnych niemaj¹cych oso-
bowo�ci prawnej � naczelnik urzê-
du skarbowego w³a�ciwy ze
wzglêdu na adres siedziby,

b) dla osób fizycznych � naczelnik
urzêdu skarbowego w³a�ciwy ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania;

2)<2a> nieposiadaj¹cych sta³ego miejsca za-
mieszkania lub siedziby albo sta³ego
miejsca prowadzenia dzia³alno�ci na te-
rytorium kraju � w³a�ciwym organem
podatkowym jest Naczelnik Drugiego
Urzêdu Skarbowego Warszawa-�ród-
mie�cie.

3a.<2a> Przepisy ust. 1-3 nie naruszaj¹ przepi-
sów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o
urzêdach i izbach skarbowych (Dz.U. z
2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703).

4.<2a> Je¿eli nie mo¿na ustaliæ w³a�ciwo�ci miej-
scowej w sposób okre�lony w ust. 1-3a,
w³a�ciwym organem podatkowym jest Na-
czelnik Drugiego Urzêdu Skarbowego War-
szawa-�ródmie�cie.

5. Przepisy ust. 1-4 nie maj¹ zastosowania w
przypadkach, o których mowa w art. 33,
34, 37 ust. 1 i 3 oraz w art. 38.

Art. 4

Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na pod-
stawie odrêbnych ustaw nie maj¹ zastosowa-
nia do podatku od towarów i us³ug.

Dzia³ II

Zakres opodatkowania

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

Art. 5

1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i
us³ug, zwanym dalej �podatkiem�, podlega-
j¹:
1) odp³atna dostawa towarów i odp³atne

�wiadczenie us³ug na terytorium kraju;
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2) eksport towarów;
3) import towarów;
4) wewn¹trzwspólnotowe nabycie towa-

rów za wynagrodzeniem na terytorium
kraju;

5) wewn¹trzwspólnotowa dostawa to-
warów.

2. Czynno�ci okre�lone w ust. 1 podlegaj¹
opodatkowaniu niezale¿nie od tego, czy zo-
sta³y wykonane z zachowaniem warunków
oraz form okre�lonych przepisami prawa.

3. Przepisy ust. 1 stosuje siê równie¿ do to-
warów, o których mowa w art. 14. Przepis
ust. 2 stosuje siê odpowiednio.

Art. 6

Przepisów ustawy nie stosuje siê do:
1) transakcji zbycia przedsiêbiorstwa lub

zak³adu (oddzia³u) samodzielnie sporz¹-
dzaj¹cego bilans;

2) czynno�ci, które nie mog¹ byæ przed-
miotem prawnie skutecznej umowy;

3) dzia³alno�ci w zakresie gier losowych,
zak³adów wzajemnych, gier na auto-
matach i gier na automatach o niskich
wygranych, podlegaj¹cej opodatkowa-
niu podatkiem od gier na zasadach okre-
�lonych w odrêbnej ustawie.

Rozdzia³ 2

Dostawa towarów i �wiadczenie us³ug

Art. 7

1. Przez dostawê towarów, o której mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie siê przeniesienie
prawa do rozporz¹dzania towarami jak
w³a�ciciel, w tym równie¿:
1) przeniesienie z nakazu organu w³adzy

publicznej lub podmiotu dzia³aj¹cego w
imieniu takiego organu lub przeniesienie
z mocy prawa prawa w³asno�ci towa-
rów w zamian za odszkodowanie;

2) wydanie towarów na podstawie umo-
wy dzier¿awy, najmu, leasingu lub in-
nej umowy o podobnym charakterze
zawartej na czas okre�lony lub umowy
sprzeda¿y na warunkach odroczonej
p³atno�ci, je¿eli umowa przewiduje, ¿e
w nastêpstwie normalnych zdarzeñ
przewidzianych t¹ umow¹ lub z chwil¹
zap³aty ostatniej raty prawo w³asno�ci
zostanie przeniesione;

3) wydanie towarów na podstawie umo-
wy komisu: miêdzy komitentem a komi-
santem, jak równie¿ wydanie towarów
przez komisanta osobie trzeciej;

4) wydanie towarów komitentowi przez
komisanta na podstawie umowy komi-
su, je¿eli komisant zobowi¹zany by³ do
nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5) ustanowienie spó³dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego,
ustanowienie spó³dzielczego w³asno-
�ciowego prawa do lokalu oraz prze-
kszta³cenie spó³dzielczego lokatorskie-

go prawa do lokalu mieszkalnego na
spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do
lokalu, a tak¿e ustanowienie na rzecz
cz³onka spó³dzielni mieszkaniowej od-
rêbnej w³asno�ci lokalu mieszkalnego
lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz
przeniesienie na rzecz cz³onka spó³-
dzielni w³asno�ci lokalu lub w³asno�ci
domu jednorodzinnego.

2. Przez dostawê towarów, o której mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie siê równie¿ prze-
kazanie przez podatnika towarów nale¿¹-
cych do jego przedsiêbiorstwa na cele inne
ni¿ zwi¹zane z prowadzonym przez niego
przedsiêbiorstwem, w szczególno�ci:
1) przekazanie lub zu¿ycie towarów na

cele osobiste podatnika lub jego pra-
cowników, w tym by³ych pracowników,
wspólników, udzia³owców, akcjonariu-
szy, cz³onków spó³dzielni i ich domow-
ników, cz³onków organów stanowi¹-
cych osób prawnych, cz³onków sto-
warzyszenia;

2) wszelkie inne przekazanie towarów
bez wynagrodzenia, w szczególno�ci
darowizny

� je¿eli podatnikowi przys³ugiwa³o prawo
do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego
o kwotê podatku naliczonego od tych
czynno�ci, w ca³o�ci lub w czê�ci.

3.<2a> Przepisu ust. 2 nie stosuje siê do przeka-
zywanych drukowanych materia³ów rekla-
mowych i informacyjnych, prezentów o
ma³ej warto�ci i próbek.

4.<2a> Przez prezenty o ma³ej warto�ci, o których
mowa w ust. 3, rozumie siê przekazywane
przez podatnika jednej osobie towary:
1) o ³¹cznej warto�ci nieprzekraczaj¹cej

w roku podatkowym kwoty, o której
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, z pó�n. zm.),
je¿eli podatnik prowadzi ewidencjê po-
zwalaj¹c¹ na ustalenie to¿samo�ci tych
osób;

2) których przekazania nie ujêto w ewi-
dencji, o której mowa w pkt 1, je¿eli jed-
nostkowa cena nabycia lub jednostko-
wy koszt wytworzenia przekazanego
towaru nie przekracza 5 z³.

2)<7b> których przekazania nie ujêto w
ewidencji, o której mowa w pkt 1,
je¿eli warto�æ rynkowa przekaza-
nego towaru nie przekracza 5 z³.

5.<2a> (uchylony).
6.<2a> (uchylony).
7.<2a> Przez próbkê, o której mowa w ust. 3,

rozumie siê niewielk¹ ilo�æ towaru repre-
zentuj¹c¹ okre�lony rodzaj lub kategoriê to-
warów, która zachowuje sk³ad oraz
wszystkie w³a�ciwo�ci fizyczne, fizyko-
chemiczne i chemiczne lub biologiczne to-
waru, przy czym ilo�æ lub warto�æ przeka-
zywanych (wrêczanych) przez podatnika

próbek nie wskazuje na dzia³anie maj¹ce
charakter handlowy.

8. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje
dostawy tego samego towaru w ten spo-
sób, ¿e pierwszy z nich wydaje ten towar
bezpo�rednio ostatniemu w kolejno�ci na-
bywcy, uznaje siê, ¿e dostawy towarów
dokona³ ka¿dy z podmiotów bior¹cych udzia³
w tych czynno�ciach.

9. Przez umowy dzier¿awy, najmu, leasingu
lub inne umowy o podobnym charakterze, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie siê
umowy w wyniku których, zgodnie z prze-
pisami o podatku dochodowym, odpisów
amortyzacyjnych dokonuje korzystaj¹cy
oraz umowy leasingu w rozumieniu tych
przepisów, których przedmiotami s¹ grun-
ty.

Art. 8

1. Przez �wiadczenie us³ug, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie siê ka¿de
�wiadczenie na rzecz osoby fizycznej, oso-
by prawnej lub jednostki organizacyjnej nie-
maj¹cej osobowo�ci prawnej, które nie sta-
nowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7,
w tym równie¿:
1) przeniesienie praw do warto�ci niema-

terialnych i prawnych, bez wzglêdu na
formê, w jakiej dokonano czynno�ci
prawnej;

2) zobowi¹zanie do powstrzymania siê od
dokonania czynno�ci lub do tolerowa-
nia czynno�ci lub sytuacji;

3) �wiadczenie us³ug zgodnie z nakazem
organu w³adzy publicznej lub podmiotu
dzia³aj¹cego w jego imieniu lub naka-
zem wynikaj¹cym z mocy prawa.

2. Nieodp³atne �wiadczenie us³ug niebêd¹ce
dostaw¹ towarów na cele osobiste podat-
nika lub jego pracowników, w tym by³ych
pracowników, wspólników, udzia³owców,
akcjonariuszy, cz³onków spó³dzielni i ich do-
mowników, cz³onków organów stanowi¹-
cych osób prawnych, cz³onków stowarzy-
szenia, oraz wszelkie inne nieodp³atne
�wiadczenie us³ug, je¿eli nie s¹ one zwi¹-
zane z prowadzeniem przedsiêbiorstwa, a
podatnikowi przys³ugiwa³o prawo do obni-
¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê
podatku naliczonego przy nabyciu towarów
i us³ug zwi¹zanych z tymi us³ugami, w ca-
³o�ci lub w czê�ci, traktuje siê jak odp³atne
�wiadczenie us³ug.

3. Us³ugi wymienione w klasyfikacjach wyda-
nych na podstawie przepisów o statysty-
ce publicznej s¹ identyfikowane za pomo-
c¹ tych klasyfikacji, z wyj¹tkiem us³ug elek-
tronicznych.

3.<7b> Us³ugi wymienione w klasyfikacjach
wydanych na podstawie przepisów o
statystyce publicznej s¹ identyfikowa-
ne za pomoc¹ tych klasyfikacji, z wy-
j¹tkiem us³ug elektronicznych i us³ug
turystyki, o których mowa w art. 119.
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Rozdzia³ 3

Wewn¹trzwspólnotowe
nabycie towarów

i wewn¹trzwspólnotowa
dostawa towarów

Art. 9

1. Przez wewn¹trzwspólnotowe nabycie to-
warów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,
rozumie siê nabycie prawa do rozporz¹-
dzania jak w³a�ciciel towarami, które w wy-
niku dokonanej dostawy s¹ wysy³ane lub
transportowane na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego rozpoczêcia wysy³-
ki lub transportu przez dokonuj¹cego do-
stawy, nabywcê towarów lub na ich rzecz.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê pod warun-
kiem, ¿e:
1) nabywc¹ towarów jest:

a) podatnik, o którym mowa w art. 15,
lub podatnik podatku od warto�ci
dodanej, a nabywane towary maj¹
s³u¿yæ czynno�ciom wykonywa-
nym przez niego jako podatnika,

b) osoba prawna niebêd¹ca podatni-
kiem, o którym mowa w lit. a

� z zastrze¿eniem art. 10;
2) dokonuj¹cy dostawy towarów jest po-

datnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.
3. Przepis ust. 1 stosuje siê równie¿ w przy-

padku, gdy:
1) nabywc¹ jest podmiot inny ni¿ wymie-

niony w ust. 2 pkt 1;
2) dokonuj¹cym dostawy towarów jest

podmiot inny ni¿ wymieniony w ust. 2
pkt 2

� je¿eli przedmiotem nabycia s¹ nowe
�rodki transportu.

Art. 10

1.<2a> Wewn¹trzwspólnotowe nabycie towa-
rów, o którym mowa w art. 9, nie wystêpu-
je w przypadku, gdy:
1) dotyczy towarów, do których mia³yby

odpowiednio zastosowanie przepisy
art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1
pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzglêdnieniem
warunków okre�lonych w tych przepi-
sach;

2) dotyczy towarów innych ni¿ wymienio-
ne w pkt 1 nabywanych przez:
a) rolników rycza³towych dla prowa-

dzonej przez nich dzia³alno�ci rol-
niczej,

b) podatników, którzy wykonuj¹ jedy-
nie czynno�ci inne ni¿ opodatkowa-
ne podatkiem i którym nie przys³u-
guje prawo do obni¿enia kwoty po-
datku nale¿nego o kwotê podatku
naliczonego przy nabyciu towarów
i us³ug,

c) podatników zwolnionych od podat-
ku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

d) osoby prawne, które nie s¹ podat-
nikami

� je¿eli ca³kowita warto�æ wewn¹trz-
wspólnotowego nabycia towarów na
terytorium kraju nie przekroczy³a w trak-
cie roku podatkowego kwoty wyra¿o-
nej w z³otych odpowiadaj¹cej równo-
warto�ci 10 000 euro;

�<7b> je¿eli ca³kowita warto�æ
wewn¹trzwspólnotowego nabycia
towarów na terytorium kraju nie
przekroczy³a w trakcie roku podat-
kowego kwoty 50 000 z³;

3) dostawa towarów, w wyniku której ma
miejsce wewn¹trzwspólnotowe naby-
cie towarów na terytorium kraju:
a) nie stanowi³a u podatnika, o którym

mowa w art. 15, albo nie stanowi-
³aby u podatnika podatku od warto-
�ci dodanej dostawy towarów, o
której mowa w art. 7, lub stanowi³a
albo stanowi³aby tak¹ dostawê to-
warów, ale dokonywan¹ przez po-
datnika, o którym mowa w art. 113
ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od
warto�ci dodanej, do którego mia-
³yby zastosowanie podobne zwol-
nienia, z wyj¹tkiem, gdy przedmio-
tem dostawy s¹ nowe �rodki trans-
portu, lub

b) stanowi³aby dostawê towarów, o
której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;

4)<2a> dostawa towarów, o których mowa
w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma
miejsce wewn¹trzwspólnotowe naby-
cie towarów na terytorium kraju, jest
opodatkowana podatkiem od warto�ci
dodanej na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego rozpoczêcia wysy³ki lub
transportu towarów na zasadach od-
powiadaj¹cych regulacjom zawartym w
art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada
dokumenty jednoznacznie potwierdza-
j¹ce nabycie towarów na tych zasa-
dach;

5) dostawa towarów, o których mowa w
art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miej-
sce wewn¹trzwspólnotowe nabycie
towarów na terytorium kraju, jest doko-
nywana przez organizatora aukcji (li-
cytacji) oraz do dostawy tej zastoso-
wano szczególne zasady opodatkowa-
nia podatkiem od warto�ci dodanej obo-
wi¹zuj¹ce w pañstwie cz³onkowskim
rozpoczêcia transportu lub wysy³ki, sto-
sowane do dostaw towarów dokony-
wanych przez organizatora aukcji (li-
cytacji), wy³¹czaj¹ce uznanie dostawy
towarów za czynno�æ odpowiadaj¹c¹
wewn¹trzwspólnotowej dostawie to-
warów, pod warunkiem posiadania
przez nabywcê dokumentów jedno-
znacznie potwierdzaj¹cych nabycie
towarów na tych szczególnych zasa-
dach.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje siê, je¿eli ca³ko-
wita warto�æ wewn¹trzwspólnotowego
nabycia towarów na terytorium kraju nie

przekroczy³a w poprzednim roku podatko-
wym kwoty wyra¿onej w z³otych odpowia-
daj¹cej równowarto�ci 10 000 euro, obli-
czonej na ten poprzedni rok zgodnie z ust. 9.

2.<7b> Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje siê, je¿eli
ca³kowita warto�æ wewn¹trzwspól-
notowego nabycia towarów na teryto-
rium kraju nie przekroczy³a w poprzed-
nim roku podatkowym kwoty 50 000 z³.

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje
siê, je¿eli przedmiotem nabycia s¹:
1) nowe �rodki transportu;
2) wyroby akcyzowe zharmonizowane.

4. Przy ustalaniu warto�ci, o których mowa w
ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie wlicza siê kwoty
podatku od warto�ci dodanej nale¿nego lub
zap³aconego na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego, z którego towary te s¹ wysy³a-
ne lub transportowane. Do warto�ci, o któ-
rych mowa w zdaniu pierwszym, nie wli-
cza siê warto�ci z tytu³u wewn¹trzwspól-
notowego nabycia towarów, o których
mowa w ust. 3.

5. W przypadku gdy u podmiotów, u których
zgodnie z ust. 1 pkt 2 nie wystêpuje we-
wn¹trzwspólnotowe nabycie towarów, zo-
staje przekroczona kwota, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, uznaje siê, ¿e wewn¹trz-
wspólnotowe nabycie towarów ma miej-
sce od momentu przekroczenia tej kwoty.

6. Wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów
mo¿e mieæ zastosowanie w przypadkach,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, do podatni-
ków oraz osób prawnych niebêd¹cych po-
datnikami, pod warunkiem z³o¿enia przez te
podmioty naczelnikowi urzêdu skarbowe-
go pisemnego o�wiadczenia o wyborze
opodatkowania tych czynno�ci.

7. O�wiadczenie sk³ada siê przed dokonaniem
wewn¹trzwspólnotowego nabycia towa-
rów, od którego nabycia te maj¹ byæ rozli-
czane przez te podmioty na terytorium kra-
ju, i obowi¹zuje ono przez 2 kolejne lata,
licz¹c od koñca miesi¹ca, w którym zosta³o
z³o¿one.

8. Podatnicy, o których mowa w ust. 6, mog¹
ponownie skorzystaæ z wy³¹czenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, je¿eli zawiadomi¹ pi-
semnie naczelnika urzêdu skarbowego o
rezygnacji z opodatkowania przed pocz¹t-
kiem miesi¹ca, w którym rezygnuj¹ z opo-
datkowania, nie wcze�niej jednak ni¿ po
up³ywie terminu okre�lonego w ust. 7.

9.<7a> (uchylony)

Art. 11

1. Przez wewn¹trzwspólnotowe nabycie to-
warów za wynagrodzeniem, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie siê rów-
nie¿ przemieszczenie towarów przez po-
datnika podatku od warto�ci dodanej lub na
jego rzecz, nale¿¹cych do tego podatnika,
z terytorium pañstwa cz³onkowskiego in-
nego ni¿ terytorium kraju na terytorium kra-
ju, je¿eli towary te zosta³y przez tego po-
datnika na terytorium tego innego pañstwa
cz³onkowskiego w ramach prowadzonego
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przez niego przedsiêbiorstwa wytworzo-
ne, wydobyte, nabyte, w tym równie¿ w
ramach wewn¹trzwspólnotowego nabycia
towarów, albo zaimportowane, i towary te
maj¹ s³u¿yæ czynno�ciom wykonywanym
przez niego jako podatnika na terytorium
kraju.

2. Wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów
za wynagrodzeniem, o którym mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 4, ma zastosowanie rów-
nie¿ do przemieszczenia towarów przez
si³y zbrojne Pañstw-Stron Traktatu Pó³noc-
noatlantyckiego lub przez towarzysz¹cy im
personel cywilny z terytorium pañstwa
cz³onkowskiego innego ni¿ terytorium kraju
na terytorium kraju, w przypadku gdy to-
wary nie zosta³y przez nich nabyte zgod-
nie ze szczególnymi zasadami reguluj¹cy-
mi opodatkowanie podatkiem od warto�ci
dodanej na krajowym rynku jednego z
pañstw cz³onkowskich dla si³ zbrojnych
Pañstw-Stron Traktatu Pó³nocnoatlantyckie-
go, je¿eli import tych towarów nie móg³by
korzystaæ ze zwolnienia, o którym mowa w
art. 45 ust. 1 pkt 9.

Art. 12

1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa
w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku
od warto�ci dodanej lub na jego rzecz nie
uznaje siê za wewn¹trzwspólnotowe na-
bycie towarów, w przypadku gdy:
1) towary s¹ instalowane lub montowa-

ne, z próbnym uruchomieniem lub bez
niego, dla których miejscem dostawy
zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest teryto-
rium kraju, je¿eli towary te s¹ przemiesz-
czane przez tego podatnika dokonuj¹-
cego ich dostawy lub na jego rzecz;

2) przemieszczenie towarów nastêpuje w
ramach sprzeda¿y wysy³kowej na te-
rytorium kraju;

3) towary s¹ przemieszczane na pok³a-
dach statków, samolotów lub poci¹gów
w trakcie czê�ci transportu pasa¿erów,
o której mowa w art. 22 ust. 5, z prze-
znaczeniem dokonania ich dostawy
przez tego podatnika lub na jego rzecz
na pok³adach tych pojazdów;

4) towary maj¹ byæ przedmiotem czynno-
�ci odpowiadaj¹cej eksportowi towa-
rów dokonanej przez tego podatnika na
terytorium pañstwa cz³onkowskiego, z
którego s¹ przemieszczane na teryto-
rium kraju, pod warunkiem ¿e:
a) od momentu, w którym towary prze-

mieszczono na terytorium kraju, do
momentu opuszczenia przez te to-
wary terytorium Wspólnoty, w wy-
konaniu czynno�ci odpowiadaj¹cej
eksportowi towarów, up³ynê³o nie
wiêcej ni¿ 90 dni,

b) towary na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego, z którego s¹ prze-
mieszczane, zosta³y, w zwi¹zku z
czynno�ci¹ odpowiadaj¹c¹ ekspor-
towi towarów, objête procedur¹

wywozu na podstawie przepisów
celnych;

5) towary maj¹ byæ przedmiotem czynno-
�ci odpowiadaj¹cej wewn¹trzwspól-
notowej dostawie towarów dokonanej
przez tego podatnika na terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego, z którego s¹
przemieszczane na terytorium kraju, pod
warunkiem ¿e od momentu, w którym
towary przemieszczono na terytorium
kraju, do momentu opuszczenia przez
te towary terytorium kraju, w wykona-
niu czynno�ci odpowiadaj¹cej we-
wn¹trzwspólnotowej dostawie towa-
rów, nie up³ynê³o wiêcej ni¿ 90 dni;

6) na towarach maj¹ zostaæ na terytorium
kraju wykonane us³ugi na rzecz tego
podatnika, pod warunkiem ¿e towary
po wykonaniu tych us³ug zostan¹ nie-
zw³ocznie, nie pó�niej jednak ni¿ w ter-
minie 30 dni od dnia wykonania us³ugi, z
powrotem przemieszczone na teryto-
rium pañstwa cz³onkowskiego, z które-
go zosta³y pierwotnie wywiezione;

7) towary maj¹ byæ czasowo u¿ywane
na terytorium kraju, nie d³u¿ej jednak ni¿
przez 24 miesi¹ce, dla �wiadczenia
us³ug przez tego podatnika posiadaj¹-
cego siedzibê lub sta³e miejsce zamiesz-
kania na terytorium pañstwa cz³onkow-
skiego rozpoczêcia wysy³ki lub trans-
portu;

8) towary maj¹ byæ czasowo u¿ywane
przez tego podatnika na terytorium kra-
ju, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 24 miesi¹-
ce, pod warunkiem ¿e import takich to-
warów z terytorium pañstwa trzeciego
na terytorium kraju z uwagi na ich przy-
wóz czasowy by³by zwolniony od c³a;

9)<1a> przemieszczeniu podlega gaz w sys-
temie gazowym lub energia elektrycz-
na w systemie elektroenergetycznym.

2. W przypadku gdy ustan¹ okoliczno�ci, o
których mowa w ust. 1, przemieszczenie
towarów uznaje siê za wewn¹trzwspól-
notowe nabycie towarów.

Art. 13

1. Przez wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê to-
warów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,
rozumie siê wywóz towarów z terytorium
kraju w wykonaniu czynno�ci okre�lonych
w art. 7 na terytorium pañstwa cz³onkow-
skiego inne ni¿ terytorium kraju, z zastrze-
¿eniem ust. 2-8.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê pod warunkiem,
¿e nabywca towarów jest:
1) podatnikiem podatku od warto�ci doda-

nej zidentyfikowanym na potrzeby
transakcji wewn¹trzwspólnotowych na
terytorium pañstwa cz³onkowskiego in-
nym ni¿ terytorium kraju;

2) osob¹ prawn¹ niebêd¹c¹ podatnikiem
podatku od warto�ci dodanej, która jest
zidentyfikowana na potrzeby transak-
cji wewn¹trzwspólnotowych na tery-

torium pañstwa cz³onkowskiego innym
ni¿ terytorium kraju;

3) podatnikiem podatku od warto�ci doda-
nej lub osob¹ prawn¹ niebêd¹c¹ po-
datnikiem podatku od warto�ci dodanej,
dzia³aj¹cymi w takim charakterze na te-
rytorium pañstwa cz³onkowskiego in-
nym ni¿ terytorium kraju, niewymienio-
nymi w pkt 1 i 2, je¿eli przedmiotem do-
stawy s¹ wyroby akcyzowe zharmo-
nizowane, które, zgodnie z przepisami
o podatku akcyzowym, s¹ objête pro-
cedur¹ zawieszenia poboru akcyzy lub
procedur¹ przemieszczania wyrobów
akcyzowych z zap³acon¹ akcyz¹;

4) podmiotem innym ni¿ wymienione w
pkt 1 i 2, dzia³aj¹cym (zamieszkuj¹cym)
w innym ni¿ Rzeczpospolita Polska pañ-
stwie cz³onkowskim, je¿eli przedmiotem
dostawy s¹ nowe �rodki transportu.

3. Za wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê towa-
rów uznaje siê równie¿ przemieszczenie
przez podatnika, o którym mowa w art. 15,
lub na jego rzecz towarów nale¿¹cych do
jego przedsiêbiorstwa z terytorium kraju na
terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿
terytorium kraju, które zosta³y przez tego
podatnika na terytorium kraju w ramach pro-
wadzonego przez niego przedsiêbiorstwa
wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym
równie¿ w ramach wewn¹trzwspólnoto-
wego nabycia towarów, albo sprowadzo-
ne na terytorium kraju w ramach importu
towarów, je¿eli maj¹ s³u¿yæ czynno�ciom
wykonywanym przez niego jako podatnika
na terytorium tego innego pañstwa cz³on-
kowskiego.

4. Przemieszczenia towarów, o którym mowa
w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa
w art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje siê
za wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê towa-
rów, w przypadku gdy:
1) towary s¹ instalowane lub montowane,

z próbnym uruchomieniem lub bez nie-
go, dla których miejscem dostawy zgod-
nie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium
pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ tery-
torium kraju, je¿eli towary te s¹ prze-
mieszczane przez tego podatnika doko-
nuj¹cego ich dostawy lub na jego rzecz;

2) przemieszczenie towarów nastêpuje w
ramach sprzeda¿y wysy³kowej z tery-
torium kraju;

3) towary s¹ przemieszczane na pok³a-
dach statków, samolotów lub poci¹gów
w trakcie transportu pasa¿erskiego
wykonywanego na terytorium Wspól-
noty z przeznaczeniem dokonania ich
dostawy przez tego podatnika na po-
k³adach tych pojazdów;

4)<2a> towary maj¹ byæ przedmiotem eks-
portu towarów przez tego podatnika,
pod warunkiem ¿e podatnik posiada do-
kument celny potwierdzaj¹cy rozpo-
czêcie procedury wywozu na teryto-
rium kraju, je¿eli wywóz z terytorium
Wspólnoty jest potwierdzany przez
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urz¹d celny okre�lony w przepisach
celnych na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego innym ni¿ terytorium kraju;

5) towary maj¹ byæ przedmiotem we-
wn¹trzwspólnotowej dostawy towa-
rów, o której mowa w ust. 1 i 2, doko-
nanej przez tego podatnika, je¿eli prze-
mieszczenie towarów nastêpuje na te-
rytorium pañstwa cz³onkowskiego inne
ni¿ terytorium pañstwa cz³onkowskie-
go, do którego dokonywana jest ta we-
wn¹trzwspólnotowa dostawa towa-
rów;

6) na towarach maj¹ zostaæ wykonane
us³ugi na terytorium pañstwa cz³onkow-
skiego innym ni¿ terytorium kraju, na
rzecz tego podatnika, pod warunkiem
¿e towary po wykonaniu tych us³ug zo-
stan¹ z powrotem przemieszczone na
terytorium kraju;

7) towary maj¹ byæ czasowo u¿ywane na
terytorium pañstwa cz³onkowskiego in-
nym ni¿ terytorium kraju, nie d³u¿ej jed-
nak ni¿ przez 24 miesi¹ce, w celu �wiad-
czenia us³ug przez tego podatnika;

8) towary maj¹ byæ czasowo u¿ywane
przez tego podatnika na terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego innym ni¿ teryto-
rium kraju, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez
24 miesi¹ce, pod warunkiem ¿e import
takich towarów z terytorium pañstwa
trzeciego z uwagi na ich przywóz cza-
sowy by³by zwolniony od c³a;

9)<1a> przemieszczeniu podlega gaz w sys-
temie gazowym lub energia elektrycz-
na w systemie elektroenergetycznym.

5. W przypadku gdy ustan¹ okoliczno�ci, o
których mowa w ust. 4, przemieszczenie
towarów uznaje siê za wewn¹trzwspól-
notow¹ dostawê towarów.

6. Wewn¹trzwspólnotowa dostawa towarów
wystêpuje, je¿eli dokonuj¹cym dostawy jest
podatnik, o którym mowa w art. 15, który
zg³osi³ zamiar dokonywania wewn¹trz-
wspólnotowych dostaw towarów i zosta³
zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgod-
nie z art. 97, z zastrze¿eniem ust. 7.

7. Wewn¹trzwspólnotowa dostawa towarów
wystêpuje równie¿ wówczas, gdy doko-
nuj¹cymi dostawy towarów s¹ inne ni¿ wy-
mienione w ust. 6 podmioty, je¿eli przedmio-
tem dostawy s¹ nowe �rodki transportu.

8.<2a> Za wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê to-
warów nie uznaje siê dostawy towarów, o
których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10
i 18 oraz towarów opodatkowanych we-
d³ug zasad okre�lonych w art. 120 ust. 4 i 5.

Rozdzia³ 4

Opodatkowanie przy likwidacji
dzia³alno�ci spó³ki i zaprzestaniu
dzia³alno�ci przez osobê fizyczn¹

Art. 14

1. Opodatkowaniu podatkiem podlegaj¹ towa-
ry w³asnej produkcji i towary, które po na-

byciu nie by³y przedmiotem dostawy towa-
rów, w przypadku:
1) rozwi¹zania spó³ki cywilnej lub handlo-

wej niemaj¹cej osobowo�ci prawnej;
2) zaprzestania przez podatnika, o którym

mowa w art. 15, bêd¹cego osob¹ fi-
zyczn¹ wykonywania czynno�ci pod-
legaj¹cych opodatkowaniu, obowi¹za-
nego, na podstawie art. 96 ust. 6, do
zg³oszenia zaprzestania dzia³alno�ci
naczelnikowi urzêdu skarbowego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê do podatni-
ków zwolnionych od podatku na podsta-
wie art. 113 ust. 1 i 9.

3. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio, w
przypadku gdy podatnik, o którym mowa w
art. 15, bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ nie wyko-
nywa³ czynno�ci podlegaj¹cych opodatko-
waniu co najmniej przez 10 miesiêcy.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje siê do towarów,
w stosunku do których przys³ugiwa³o pra-
wo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego
o kwotê podatku naliczonego.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3,
podatnicy s¹ obowi¹zani sporz¹dziæ spis z
natury towarów na dzieñ rozwi¹zania spó³ki
lub zaprzestania wykonywania czynno�ci
podlegaj¹cych opodatkowaniu, zwany dalej
�spisem z natury�. Podatnicy s¹ obowi¹zani:
1) sporz¹dziæ spis z natury w terminie

14 dni, licz¹c od dnia rozwi¹zania spó³ki
lub zaprzestania wykonywania czynno-
�ci podlegaj¹cych opodatkowaniu, oraz

2) zawiadomiæ o dokonanym spisie z na-
tury, o ustalonej warto�ci i o kwocie
podatku nale¿nego naczelnika urzêdu
skarbowego w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia zakoñczenia tego spisu.

6. Obowi¹zek podatkowy w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 1, powstaje w dniu, w
którym powinien byæ sporz¹dzony spis z
natury, nie pó�niej jednak ni¿ 14 dnia, licz¹c
od dnia rozwi¹zania spó³ki lub zaprzesta-
nia wykonywania czynno�ci podlegaj¹cych
opodatkowaniu.

7. Dostawa towarów dokonywana przez by-
³ych wspólników spó³ek, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, której przedmiotem s¹ towa-
ry objête spisem z natury, podlega zwolnie-
niu od podatku przez okres 12 miesiêcy od
dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warun-
kiem rozliczenia podatku od towarów objê-
tych spisem z natury.

8. Podstaw¹ opodatkowania jest warto�æ to-
warów podlegaj¹cych spisowi z natury,
ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10.

9. W przypadku gdy w rozliczeniu podatku za
okres, w którym powsta³ obowi¹zek podat-
kowy, o którym mowa w ust. 6, kwota po-
datku naliczonego jest wy¿sza od kwoty
podatku nale¿nego, podatnikowi przys³uguje
prawo zwrotu z urzêdu skarbowego ró¿-
nicy podatku. Przepisy art. 87 ust. 2 stosu-
je siê odpowiednio.

10. Do rozliczenia podatku od towarów objê-
tych spisem z natury przepisy art. 99 sto-
suje siê odpowiednio.

Dzia³ III

Podatnicy i p³atnicy

Art. 15

1. Podatnikami s¹ osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemaj¹ce osobowo�ci
prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj¹ce
samodzielnie dzia³alno�æ gospodarcz¹, o
której mowa w ust. 2, bez wzglêdu na cel
lub rezultat takiej dzia³alno�ci.

2. Dzia³alno�æ gospodarcza obejmuje wszel-
k¹ dzia³alno�æ producentów, handlowców
lub us³ugodawców, w tym podmiotów po-
zyskuj¹cych zasoby naturalne oraz rolni-
ków, a tak¿e dzia³alno�æ osób wykonuj¹-
cych wolne zawody, równie¿ wówczas,
gdy czynno�æ zosta³a wykonana jednora-
zowo w okoliczno�ciach wskazuj¹cych na
zamiar wykonywania czynno�ci w sposób
czêstotliwy. Dzia³alno�æ gospodarcza obej-
muje równie¿ czynno�ci polegaj¹ce na wy-
korzystywaniu towarów lub warto�ci nie-
materialnych i prawnych w sposób ci¹g³y
dla celów zarobkowych.

3. Za wykonywan¹ samodzielnie dzia³alno�æ
gospodarcz¹, o której mowa w ust. 1, nie
uznaje siê czynno�ci:
1) z tytu³u których przychody zosta³y wy-

mienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, z pó�n. zm.);

2)<2a> (uchylony)
3)<2a> z tytu³u których przychody zosta³y

wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, je¿eli z ty-
tu³u wykonania tych czynno�ci osoby
te s¹ zwi¹zane ze zlecaj¹cym wyko-
nanie tych czynno�ci prawnymi wiê-
zami tworz¹cymi stosunek prawny po-
miêdzy zlecaj¹cym wykonanie czynno-
�ci i wykonuj¹cym zlecane czynno�ci
co do warunków wykonywania tych
czynno�ci, wynagrodzenia i odpowie-
dzialno�ci zlecaj¹cego wykonanie tych
czynno�ci wobec osób trzecich.

3a.<2a> Przepis ust. 3 pkt 3 stosuje siê odpo-
wiednio do us³ug twórców i artystów wy-
konawców w rozumieniu przepisów o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, wy-
nagradzanych w formie honorariów za
przekazanie lub udzielenie licencji do praw
autorskich lub praw artystycznego wyko-
nania albo ich wykonanie, w tym równie¿
wynagradzanych za po�rednictwem orga-
nizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi.

3b.<2a> Za zgod¹ naczelnika urzêdu skarbowe-
go, w³a�ciwego dla osoby prawnej podat-
nikami mog¹ byæ równie¿ jednostki organi-
zacyjne osoby prawnej, bêd¹cej organiza-
cj¹ po¿ytku publicznego w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r.
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Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135) prowadz¹ce dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, je¿eli samodzielnie sporz¹dzaj¹
sprawozdanie finansowe.

3c.<2a> Sprzeda¿¹ dokonywan¹ przez podatni-
ków, o których mowa w ust. 3b, jest tak¿e
odp³atne przekazywanie towarów oraz
�wiadczenie us³ug pomiêdzy jednostkami or-
ganizacyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad oso-
by prawnej.

4. W przypadku osób fizycznych prowadz¹-
cych wy³¹cznie gospodarstwo rolne, le�ne
lub rybackie za podatnika uwa¿a siê oso-
bê, która z³o¿y zg³oszenie rejestracyjne, o
którym mowa w art. 96 ust. 1.

5. Przepis ust. 4 stosuje siê odpowiednio do
osób fizycznych prowadz¹cych wy³¹cz-
nie dzia³alno�æ rolnicz¹ w innych ni¿ wy-
mienione w ust. 4 przypadkach.

6. Nie uznaje siê za podatnika organów w³a-
dzy publicznej oraz urzêdów obs³uguj¹cych
te organy w zakresie realizowanych za-
dañ na³o¿onych odrêbnymi przepisami pra-
wa, dla realizacji których zosta³y one po-
wo³ane, z wy³¹czeniem czynno�ci wyko-
nywanych na podstawie zawartych umów
cywilnoprawnych.

7. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, niepo-
siadaj¹cy siedziby, sta³ego miejsca prowa-
dzenia dzia³alno�ci lub sta³ego miejsca za-
mieszkania na terytorium kraju, podlegaj¹cy
obowi¹zkowi zarejestrowania siê jako po-
datnicy VAT czynni, o których mowa w
art. 96 ust. 4, s¹ obowi¹zani ustanowiæ
przedstawiciela podatkowego.

8. Przedstawicielem podatkowym mo¿e byæ
osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemaj¹ca osobowo�ci prawnej, posiada-
j¹ce siedzibê na terytorium kraju, lub osoba
fizyczna posiadaj¹ca sta³e miejsce zamiesz-
kania na terytorium kraju.

9. Przedstawiciel podatkowy odpowiada soli-
darnie z podatnikiem za zobowi¹zanie po-
datkowe podatnika, którego reprezentuje.

10. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporz¹dzenia:
1) okre�li dodatkowe warunki, jakie musi

spe³niaæ podmiot, który mo¿e byæ usta-
nowiony przedstawicielem podatko-
wym, tryb ustanawiania przedstawicie-
la podatkowego, a tak¿e czynno�ci, ja-
kie mo¿e on wykonywaæ;

2) mo¿e okre�liæ przypadki, w których nie
ma konieczno�ci ustanawiania przed-
stawiciela podatkowego

� uwzglêdniaj¹c konieczno�æ zapewnie-
nia prawid³owego rozliczenia podatku
przez podmioty nieposiadaj¹ce siedzi-
by, sta³ego miejsca prowadzenia dzia-
³alno�ci lub sta³ego miejsca zamieszka-
nia na terytorium kraju.

Art. 16

Podatnikami s¹ równie¿ osoby prawne, jednost-
ki organizacyjne niemaj¹ce osobowo�ci praw-
nej oraz osoby fizyczne, niebêd¹ce podatnika-
mi, o których mowa w art. 15, je¿eli dokonuj¹

wewn¹trzwspólnotowej dostawy nowych
�rodków transportu, w przypadku gdy okolicz-
no�ci nie wskazuj¹ na zamiar wykonywania tej
czynno�ci w sposób czêstotliwy.

Art. 17

1. Podatnikami s¹ równie¿ osoby prawne, jed-
nostki organizacyjne niemaj¹ce osobowo-
�ci prawnej oraz osoby fizyczne:
1) na których ci¹¿y obowi¹zek uiszcze-

nia c³a, równie¿ w przypadku, gdy na
podstawie przepisów celnych importo-
wany towar jest zwolniony od c³a albo
c³o na towar zosta³o zawieszone, w
czê�ci lub w ca³o�ci, albo zastosowa-
no preferencyjn¹, obni¿on¹ lub zero-
w¹ stawkê celn¹;

2) uprawnione do korzystania z procedu-
ry celnej obejmuj¹cej uszlachetnianie
czynne, odprawê czasow¹, przetwa-
rzanie pod kontrol¹ celn¹, w tym rów-
nie¿ osoby, na które, zgodnie z odrêb-
nymi przepisami, zosta³y przeniesione
prawa i obowi¹zki zwi¹zane z tymi pro-
cedurami;

3) dokonuj¹ce wewn¹trzwspólnotowego
nabycia towarów;

4) bêd¹ce us³ugobiorcami us³ug �wiad-
czonych przez podatników posiadaj¹-
cych siedzibê lub miejsce zamieszka-
nia albo pobytu poza terytorium kraju;

5) nabywaj¹ce towary, je¿eli dokonuj¹cym
ich dostawy na terytorium kraju jest
podatnik nieposiadaj¹cy siedziby, sta-
³ego miejsca prowadzenia dzia³alno�ci
lub sta³ego miejsca zamieszkania na
terytorium kraju, z zastrze¿eniem
art. 135-138;

6) obowi¹zane do zap³aty podatku na pod-
stawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10.

2.<1a> Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje siê w
przypadku �wiadczenia us³ug i dostawy
towarów, od których podatek nale¿ny zo-
sta³ rozliczony przez us³ugodawcê lub do-
konuj¹cego dostawy towarów na teryto-
rium kraju, z wy³¹czeniem �wiadczenia
us³ug okre�lonych w art. 27 ust. 3 lub art.
28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w
systemie gazowym lub energii elektrycznej
w systemie elektroenergetycznym, dla któ-
rych w ka¿dym przypadku podatnikiem jest
us³ugobiorca lub nabywca towarów.

3. W przypadkach wymienionych w art. 27
ust. 3 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje siê, je¿eli
us³ugobiorc¹ jest podatnik, o którym mowa
w art. 15, posiadaj¹cy siedzibê, sta³e miej-
sce prowadzenia dzia³alno�ci lub sta³e miej-
sce zamieszkania na terytorium kraju.

4. W przypadkach wymienionych w art. 28
ust. 3, 4, 6 i 7 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje
siê, je¿eli us³ugobiorc¹ jest podmiot zareje-
strowany jako podatnik VAT UE, zgodnie z
art. 97.

5.<1a> Przepis ust. 1 pkt 5 stosuje siê:
1) je¿eli nabywc¹ jest podatnik, o którym

mowa w art. 15, posiadaj¹cy siedzibê,
sta³e miejsce prowadzenia dzia³alno�ci

lub sta³e miejsce zamieszkania na tery-
torium kraju, albo osoba prawna niebê-
d¹ca podatnikiem, o którym mowa w art.
15, posiadaj¹ca siedzibê na terytorium
kraju, z zastrze¿eniem ust. 6;

2) do dostawy gazu w systemie gazowym
lub energii elektrycznej w systemie elek-
troenergetycznym, je¿eli nabywc¹ jest
podmiot zarejestrowany zgodnie z art.
96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4.

6. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje siê, je¿eli
dostawa towarów dokonywana jest w ra-
mach sprzeda¿y wysy³kowej na terytorium
kraju.

Art. 18

Organy egzekucyjne okre�lone w ustawie z dnia
17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzeku-
cyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 968, z pó�n. zm.) oraz komornicy s¹dowi
wykonuj¹cy czynno�ci egzekucyjne w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu postêpowania cy-
wilnego s¹ p³atnikami podatku od dostawy, do-
konywanej w trybie egzekucji, towarów bêd¹-
cych w³asno�ci¹ d³u¿nika lub posiadanych przez
niego z naruszeniem obowi¹zuj¹cych przepi-
sów.

Dzia³ IV

Obowi¹zek podatkowy

Rozdzia³ 1

Zasady ogólne

Art. 19

1. Obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
wydania towaru lub wykonania us³ugi, z
zastrze¿eniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6,
art. 20 i art. 21 ust. 1.

2. Je¿eli podatnik wysy³a towar nabywcy lub
wskazanej przez niego osobie trzeciej, obo-
wi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ wy-
dania towaru jednej z tych osób.

3. Je¿eli podatnik wydaje towar podmiotowi,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, obo-
wi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
otrzymania przez podatnika zap³aty za wy-
dany towar, nie pó�niej jednak ni¿ w termi-
nie 30 dni, licz¹c od dnia wykonania us³ugi
przez ten podmiot.

4. Je¿eli dostawa towaru lub wykonanie us³ugi
powinny byæ potwierdzone faktur¹, obo-
wi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ wy-
stawienia faktury, nie pó�niej jednak ni¿ w
7. dniu, licz¹c od dnia wydania towaru lub
wykonania us³ugi.

5. Przepis ust. 4 stosuje siê odpowiednio do
faktur za czê�ciowe wykonanie us³ugi.

6.<2a> W eksporcie towarów obowi¹zek podat-
kowy powstaje z chwil¹ potwierdzenia
przez urz¹d celny okre�lony w przepisach
celnych wywozu towaru poza terytorium
Wspólnoty.

7. Obowi¹zek podatkowy w imporcie towa-
rów powstaje z chwil¹ powstania d³ugu cel-
nego, z zastrze¿eniem ust. 8 i 9.
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8. W przypadku objêcia towarów procedur¹
celn¹: uszlachetniania czynnego w syste-
mie ce³ zwrotnych, odprawy czasowej z
czê�ciowym zwolnieniem od nale¿no�ci
celnych przywozowych, przetwarzania
pod kontrol¹ celn¹ � obowi¹zek podatkowy
z tytu³u importu towarów powstaje z chwi-
l¹ objêcia towarów t¹ procedur¹.

9. Je¿eli import towarów objêty jest procedu-
r¹ celn¹: sk³adu celnego, odprawy czaso-
wej z ca³kowitym zwolnieniem od nale¿no-
�ci celnych przywozowych, uszlachetnia-
nia czynnego w systemie zawieszeñ, tran-
zytu, a od towarów tych pobierane s¹ op³aty
wyrównawcze lub op³aty o podobnym cha-
rakterze i nie powstaje jednocze�nie d³ug
celny � obowi¹zek podatkowy powstaje z
chwil¹ wymagalno�ci tych op³at.

10. W przypadku dostawy towarów, której
przedmiotem s¹ lokale i budynki, obowi¹zek
podatkowy powstaje z chwil¹ otrzymania
ca³o�ci lub czê�ci zap³aty, nie pó�niej jed-
nak ni¿ 30. dnia, licz¹c od dnia wydania, z
zastrze¿eniem ust. 13 pkt 10 i 11.

11. Je¿eli przed wydaniem towaru lub wyko-
naniem us³ugi otrzymano czê�æ nale¿no�ci,
w szczególno�ci: przedp³atê, zaliczkê, za-
datek, ratê, obowi¹zek podatkowy powstaje
z chwil¹ jej otrzymania w tej czê�ci.

12.<2a> Przepis ust. 11 stosuje siê odpowiednio w
przypadku eksportu towarów, je¿eli wywóz
towarów nast¹pi w ci¹gu 6 miesiêcy, licz¹c
od dnia otrzymania czê�ci nale¿no�ci.

13. Obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹:
1) up³ywu terminu p³atno�ci, je¿eli zosta³

on okre�lony w umowie w³a�ciwej dla
rozliczeñ z tytu³u:
a) dostaw energii elektrycznej i ciepl-

nej oraz gazu przewodowego,
b) �wiadczenia us³ug telekomunikacyj-

nych i radiokomunikacyjnych, z za-
strze¿eniem ust. 18,

c) �wiadczenia us³ug wymienionych
w poz. 138 i poz. 153 za³¹cznika
nr 3 do ustawy;

2) otrzymania ca³o�ci lub czê�ci zap³aty,
nie pó�niej jednak ni¿ 30. dnia, licz¹c od
dnia wykonania us³ug:
a) transportu osób i ³adunków koleja-

mi, taborem samochodowym, stat-
kami pe³nomorskimi, �rodkami trans-
portu ¿eglugi �ródl¹dowej i przy-
brze¿nej, promami, samolotami i
�mig³owcami,

b) spedycyjnych i prze³adunkowych,
c) w portach morskich i handlowych,
d) budowlanych lub budowlano-mon-

ta¿owych;
3)<2a> wystawienia faktury lub otrzymania

ca³o�ci lub czê�ci zap³aty z tytu³u do-
stawy gazet, magazynów, czasopism
(PKWiU 22.12 i 22.13) oraz ksi¹¿ek
(PKWiU ex 22.11) � z wy³¹czeniem ksi¹-
¿ek adresowych o zasiêgu krajowym,
regionalnym i lokalnym, ksi¹¿ek telefo-
nicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU
22.11.20-60.10), nut, map i ulotek, nie

pó�niej jednak ni¿ 60. dnia, licz¹c od
dnia wydania tych towarów; je¿eli umo-
wa przewiduje rozliczenie zwrotów
wydawnictw, obowi¹zek podatkowy
powstaje z chwil¹ wystawienia faktu-
ry dokumentuj¹cej faktyczn¹ dostawê,
nie pó�niej jednak ni¿ po up³ywie 120
dni, licz¹c od pierwszego dnia wyda-
nia tych wydawnictw;

4) otrzymania ca³o�ci lub czê�ci zap³aty,
nie pó�niej jednak ni¿ z up³ywem termi-
nu p³atno�ci okre�lonego w umowie lub
fakturze � z tytu³u �wiadczenia na te-
rytorium kraju us³ug najmu, dzier¿awy,
leasingu lub us³ug o podobnym charak-
terze, a tak¿e us³ug ochrony osób oraz
us³ug ochrony, dozoru i przechowywa-
nia mienia, us³ug w zakresie po�rednic-
twa ubezpieczeniowego oraz us³ug
sta³ej obs³ugi prawnej i biurowej;

5) otrzymania ca³o�ci lub czê�ci zap³aty �
z tytu³u dostawy z³omu stalowego i ¿e-
liwnego, z³omu metali nie¿elaznych, z
wy³¹czeniem z³omu metali szlachetnych:
a) niewsadowego, nie pó�niej jednak

ni¿ 20. dnia, licz¹c od dnia wysy³ki
z³omu do jednostki, która zgodnie z
umow¹ dokonuje kwalifikacji jako-
�ci,

b) wsadowego, nie pó�niej jednak ni¿
30. dnia, licz¹c od dnia wysy³ki z³o-
mu;

6) otrzymania zap³aty � w przypadku do-
stawy wysy³kowej dokonywanej za
zaliczeniem pocztowym;

7) otrzymania ca³o�ci lub czê�ci zap³aty,
nie pó�niej jednak ni¿ z dniem wysta-
wienia faktury � z tytu³u us³ug komuni-
kacji miejskiej;

8) otrzymania ca³o�ci lub czê�ci zap³aty �
z tytu³u us³ug polegaj¹cych na druko-
waniu gazet, magazynów, czasopism
(PKWiU 22.12 i 22.13) oraz ksi¹¿ek
(PKWiU ex 22.11) � z wy³¹czeniem ksi¹-
¿ek adresowych o zasiêgu krajowym,
regionalnym i lokalnym, ksi¹¿ek telefo-
nicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU
22.11.20-60.10), nut, map i ulotek, ozna-
czonych stosowanymi na podstawie
odrêbnych przepisów symbolami ISBN
i ISSN, nie pó�niej jednak ni¿ 90. dnia,
licz¹c od dnia wykonania us³ugi;

9) otrzymania ca³o�ci lub czê�ci zap³aty,
nie pó�niej jednak ni¿ z up³ywem termi-
nu p³atno�ci okre�lonego w umowie lub
fakturze � z tytu³u �wiadczenia na te-
rytorium kraju us³ug, o których mowa w
art. 27 ust. 4 pkt 1;

10) otrzymania ca³o�ci lub czê�ci wk³adu
budowlanego lub mieszkaniowego, nie
pó�niej jednak ni¿ z chwil¹ ustanowie-
nia spó³dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego lub ustanowie-
nia spó³dzielczego w³asno�ciowego
prawa do lokalu, lub przekszta³cenia
spó³dzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego na spó³dzielcze

w³asno�ciowe prawo do lokalu, lub
ustanowienia odrêbnej w³asno�ci loka-
lu mieszkalnego lub lokalu o innym prze-
znaczeniu, lub wydania albo przenie-
sienia w³asno�ci lokalu lub w³asno�ci
domów jednorodzinnych w przypadku
czynno�ci:
a) ustanowienia na rzecz cz³onka

spó³dzielni mieszkaniowej spó³dziel-
czego lokatorskiego prawa do lo-
kalu mieszkalnego lub ustanowie-
nia na rzecz cz³onka spó³dzielcze-
go w³asno�ciowego prawa do lo-
kalu, lub ustanowienia na rzecz
cz³onka odrêbnej w³asno�ci lokalu
mieszkalnego lub lokalu o innym
przeznaczeniu, lub przeniesienia
w³asno�ci lokalu w rozumieniu
przepisów o spó³dzielniach miesz-
kaniowych,

b) przeniesienia na rzecz cz³onka spó³-
dzielni mieszkaniowej w³asno�ci
domu jednorodzinnego w rozumie-
niu przepisów o spó³dzielniach
mieszkaniowych;

11)<2a> up³ywu terminu p³atno�ci � z tytu³u
czynno�ci wykonywanych na rzecz
cz³onków spó³dzielni, którym przys³u-
guj¹ spó³dzielcze prawa do lokali, cz³on-
ków spó³dzielni bêd¹cych w³a�ciciela-
mi lokali, osób niebêd¹cych cz³onkami
spó³dzielni, którym przys³uguj¹ spó³-
dzielcze w³asno�ciowe prawa do lo-
kali, lub na rzecz w³a�cicieli lokali, nie-
bêd¹cych cz³onkami spó³dzielni, za któ-
re s¹ pobierane op³aty, zgodnie z art. 4
ust. 1-2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó³dzielniach mieszkanio-
wych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63,
poz. 591).

14. Przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje siê rów-
nie¿ do us³ug przyjmowanych czê�ciowo,
których odbiór jest dokonywany na podsta-
wie protoko³ów zdawczo-odbiorczych.

15.<2a> W przypadkach okre�lonych w ust. 10,
13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie czê�ci zap³aty
(ceny) lub czê�ci wk³adu budowlanego i
mieszkaniowego powoduje powstanie obo-
wi¹zku podatkowego w tej czê�ci.

16. W przypadku czynno�ci, o których mowa
w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, obowi¹zek po-
datkowy powstaje zgodnie z ust. 1-5.

16a.<2a> W przypadku wydania towarów przez
komitenta na rzecz komisanta, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, obowi¹zek po-
datkowy powstaje z chwil¹ otrzymania
przez komitenta zap³aty za wydany towar,
nie pó�niej jednak ni¿ w ci¹gu 30 dni od
dostawy towarów dokonanej przez komi-
santa.

17. W przypadku dokonywania dostawy towa-
rów za po�rednictwem automatów obowi¹-
zek podatkowy powstaje z chwil¹ wyjêcia
pieniêdzy lub ¿etonów z automatów, nie
pó�niej jednak ni¿ w ostatnim dniu miesi¹-
ca.
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18. Przy �wiadczeniu us³ug telekomunikacyj-
nych obowi¹zek podatkowy powstaje z
chwil¹ sprzeda¿y ¿etonów, kart telefonicz-
nych lub innych jednostek uprawniaj¹cych
do korzystania z us³ug telekomunikacyjnych
w systemie przedp³aconym, w przypadku
gdy us³uga jest realizowana przy u¿yciu
odpowiednio ¿etonów, kart lub innych jed-
nostek.

19. Przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c,
pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje siê od-
powiednio do importu us³ug.

20.<2a> Przepisy ust. 1-4, 11, 13 pkt 1 lit. a, pkt 3
i 5 oraz ust. 16-17 stosuje siê odpowiednio
do dostawy towarów, dla której podatni-
kiem jest ich nabywca.

21. Obowi¹zek podatkowy z tytu³u nale¿nych
na podstawie odrêbnych przepisów dota-
cji, subwencji i innych dop³at o podobnym
charakterze powstaje z chwil¹ uznania ra-
chunku bankowego podatnika. W przypad-
ku uznania rachunku bankowego podatnika
zaliczk¹ z tytu³u dotacji, subwencji i innych
dop³at o podobnym charakterze obowi¹zek
podatkowy powstaje w tej czê�ci.

22. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, pó�niejsze ni¿ wymienione w
ust. 1-21 oraz w art. 20 i art. 21 terminy
powstania obowi¹zku podatkowego,
uwzglêdniaj¹c specyfikê wykonywania
niektórych czynno�ci, uwarunkowania ob-
rotu gospodarczego niektórymi towarami
oraz przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Rozdzia³ 2

Obowi¹zek podatkowy
w wewn¹trzwspólnotowej dostawie

towarów i w wewn¹trzwspólnotowym
nabyciu towarów

Art. 20

1. W wewn¹trzwspólnotowej dostawie towa-
rów obowi¹zek podatkowy powstaje 15.
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym dokonano dostawy towarów, z
zastrze¿eniem ust. 2-4.

2. W przypadku gdy przed up³ywem terminu,
o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawi³
fakturê, obowi¹zek podatkowy powstaje z
chwil¹ wystawienia faktury.

3.<2a> Je¿eli przed dokonaniem dostawy, o której
mowa w ust. 1, otrzymano ca³o�æ lub czê�æ
ceny, obowi¹zek podatkowy powstaje z
chwil¹ wystawienia faktury potwierdzaj¹-
cej otrzymanie ca³o�ci lub czê�ci ceny.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 13
ust. 5, obowi¹zek podatkowy powstaje z
chwil¹ ustania okoliczno�ci, o których mowa
w art. 13 ust. 4.

5. W wewn¹trzwspólnotowym nabyciu towa-
rów obowi¹zek podatkowy powstaje 15.
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym dokonano dostawy towaru bêd¹-
cego przedmiotem wewn¹trzwspólnotowe-
go nabycia, z zastrze¿eniem ust. 6-9.

6. W przypadku gdy przed terminem, o którym
mowa w ust. 5, podatnik podatku od warto-
�ci dodanej wystawi³ fakturê, obowi¹zek
podatkowy powstaje z chwil¹ wystawie-
nia faktury.

7. Przepis ust. 6 stosuje siê odpowiednio do
faktur wystawianych przez podatnika po-
datku od warto�ci dodanej potwierdzaj¹-
cych otrzymanie przez niego od podatnika
ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci przed doko-
naniem dostawy towaru bêd¹cego przed-
miotem wewn¹trzwspólnotowego nabycia
towarów na terytorium kraju.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 12
ust. 2, obowi¹zek podatkowy powstaje z
chwil¹ ustania okoliczno�ci, o których mowa
w art. 12 ust. 1.

9. W przypadku wewn¹trzwspólnotowego
nabycia nowych �rodków transportu obo-
wi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
otrzymania tych towarów, nie pó�niej jed-
nak ni¿ z chwil¹ wystawienia faktury przez
podatnika podatku od warto�ci dodanej.

Rozdzia³ 3

Obowi¹zek podatkowy
u ma³ych podatników

Art. 21

1. Ma³y podatnik mo¿e wybraæ metodê rozli-
czeñ polegaj¹c¹ na tym, ¿e obowi¹zek po-
datkowy powstaje z dniem uregulowania
ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci, nie pó�niej
ni¿ 90 dnia, licz¹c od dnia wydania towaru
lub wykonania us³ugi, z zastrze¿eniem
ust. 2, 5 i 6, po uprzednim pisemnym zawia-
domieniu naczelnika urzêdu skarbowego w
terminie do koñca miesi¹ca poprzedzaj¹ce-
go okres, za który bêdzie stosowa³ tê meto-
dê, zwan¹ dalej �metod¹ kasow¹�. Uregu-
lowanie nale¿no�ci w czê�ci powoduje po-
wstanie obowi¹zku podatkowego w tej
czê�ci.

2. W zakresie czynno�ci, w stosunku do któ-
rych obowi¹zek podatkowy powsta³ przed
okresem, za który podatnik rozlicza siê me-
tod¹ kasow¹, obowi¹zek podatkowy nie
powstaje w terminie okre�lonym na pod-
stawie ust. 1.

3. Ma³y podatnik mo¿e zrezygnowaæ z meto-
dy kasowej, nie wcze�niej jednak ni¿ po
up³ywie 12 miesiêcy, w trakcie których roz-
licza³ siê t¹ metod¹, po uprzednim pisem-
nym zawiadomieniu naczelnika urzêdu skar-
bowego, w terminie do koñca kwarta³u, w
którym stosowa³ tê metodê.

4. Ma³y podatnik traci prawo do rozliczania
podatku metod¹ kasow¹, pocz¹wszy od
rozliczenia za miesi¹c nastêpuj¹cy po kwar-
tale, w którym przekroczy³ kwotê okre�lo-
n¹ w art. 2 pkt 25.

5. W przypadku podatnika, który zrezygno-
wa³ z metody kasowej lub utraci³ prawo do
stosowania tej metody, obowi¹zek podat-
kowy w stosunku do czynno�ci wykona-
nych w okresie, kiedy podatnik stosowa³

tê metodê, powstaje w terminie okre�lo-
nym w ust. 1.

6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 14
ust. 6, art. 19 ust. 6-9, 12 i 17-21 oraz art. 20.

Dzia³ V

Miejsce �wiadczenia

Rozdzia³ 1

Miejsce �wiadczenia
przy dostawie towarów

Art. 22

1. Miejscem dostawy towarów jest w przy-
padku:
1) towarów wysy³anych lub transporto-

wanych przez dokonuj¹cego ich dosta-
wy, ich nabywcê lub przez osobê trze-
ci¹ � miejsce, w którym towary znajdu-
j¹ siê w momencie rozpoczêcia wysy³-
ki lub transportu do nabywcy;

2) towarów, które s¹ instalowane lub mon-
towane, z próbnym uruchomieniem lub
bez niego, przez dokonuj¹cego ich do-
stawy lub przez podmiot dzia³aj¹cy na
jego rzecz � miejsce, w którym towary
s¹ instalowane lub montowane; nie
uznaje siê za instalacjê lub monta¿ pro-
stych czynno�ci umo¿liwiaj¹cych funk-
cjonowanie montowanego lub instalo-
wanego towaru zgodnie z jego prze-
znaczeniem;

3) towarów niewysy³anych ani nietrans-
portowanych � miejsce, w którym to-
wary znajduj¹ siê w momencie dosta-
w y ;

4) dostawy towarów na pok³adach stat-
ków, samolotów lub poci¹gów w trak-
cie czê�ci transportu pasa¿erów wy-
konywanej na terytorium Wspólnoty �
miejsce rozpoczêcia transportu pasa-
¿erów;

5)<1a> dostawy gazu w systemie gazowym
lub energii elektrycznej w systemie elek-
troenergetycznym do podmiotu bêd¹ce-
go podatnikiem, o którym mowa w art.
15, podatnikiem podatku od warto�ci
dodanej lub podatnikiem podatku o po-
dobnym charakterze, którego g³ównym
celem nabywania gazu i energii elek-
trycznej jest odprzeda¿ tych towarów
w takich systemach i u którego w³asne
zu¿ycie takich towarów jest nieznacz-
ne � miejsce, gdzie podmiot taki posiada
siedzibê, a w przypadku posiadania
sta³ego miejsca prowadzenia dzia³alno-
�ci, do którego dostarczane s¹ te to-
wary � miejsce, gdzie podmiot ten po-
siada sta³e miejsce prowadzenia dzia-
³alno�ci, a w przypadku braku siedziby
lub sta³ego miejsca prowadzenia dzia-
³alno�ci � miejsce sta³ego zamieszka-
nia;

6)<1a> dostawy gazu w systemie gazowym
lub energii elektrycznej w systemie elek-
troenergetycznym, je¿eli taka dostawa
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jest dokonywana do podmiotu innego
ni¿ podmiot, o którym mowa w pkt 5 �
miejsce, w którym nabywca korzysta z
tych towarów i je zu¿ywa; je¿eli
wszystkie te towary lub ich czê�æ nie
s¹ w rzeczywisto�ci zu¿yte przez tego
nabywcê, towary niezu¿yte uwa¿a siê
za wykorzystane i zu¿yte w miejscu,
w którym nabywca posiada siedzibê, a
w przypadku posiadania sta³ego miej-
sca prowadzenia dzia³alno�ci, do któ-
rego dostarczane s¹ te towary � miej-
sce, gdzie nabywca posiada sta³e miej-
sce prowadzenia dzia³alno�ci, a w
przypadku braku siedziby lub sta³ego
miejsca prowadzenia dzia³alno�ci � miej-
sce sta³ego zamieszkania.

2. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje
dostawy tego samego towaru w ten spo-
sób, ¿e pierwszy z nich wydaje ten towar
bezpo�rednio ostatniemu w kolejno�ci na-
bywcy, przy czym towar ten jest wysy³any
lub transportowany, to wysy³ka lub trans-
port tego towaru jest przyporz¹dkowana
tylko jednej dostawie; je¿eli towar jest wy-
sy³any lub transportowany przez nabyw-
cê, który dokonuje równie¿ jego dostawy,
przyjmuje siê, ¿e wysy³ka lub transport jest
przyporz¹dkowana dostawie dokonanej dla
tego nabywcy, chyba ¿e nabywca ten udo-
wodni, ¿e wysy³kê lub transport towaru na-
le¿y zgodnie z zawartymi przez niego wa-
runkami dostawy przyporz¹dkowaæ jego
dostawie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do-
stawê towarów, która:
1) poprzedza wysy³kê lub transport towa-

rów, uznaje siê za dokonan¹ w miejscu
rozpoczêcia wysy³ki lub transportu to-
warów;

2) nastêpuje po wysy³ce lub transporcie
towarów, uznaje siê za dokonan¹ w
miejscu zakoñczenia wysy³ki lub trans-
portu towarów.

4. W przypadku gdy miejscem rozpoczêcia
wysy³ki lub transportu towarów jest teryto-
rium pañstwa trzeciego, dostawê towarów
dokonywan¹ przez podatnika, który rów-
nie¿ jest podatnikiem z tytu³u importu tych
towarów, uwa¿a siê za dokonan¹ na tery-
torium kraju.

5. Na potrzeby okre�lenia miejsca �wiadcze-
nia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4:
1) przez czê�æ transportu pasa¿erów

wykonan¹ na terytorium Wspólnoty ro-
zumie siê czê�æ transportu zrealizowa-
nego bez zatrzymania na terytorium
pañstwa trzeciego, od miejsca rozpo-
czêcia transportu pasa¿erów do miej-
sca zakoñczenia transportu pasa¿e-
rów;

2) przez miejsce rozpoczêcia transportu
pasa¿erów rozumie siê przewidziane
pierwsze na terytorium Wspólnoty miej-
sce przyjêcia pasa¿erów na pok³ad, w
tym równie¿ po odcinku podró¿y poza
terytorium Wspólnoty;

3) przez miejsce zakoñczenia transportu
pasa¿erów rozumie siê przewidziane
ostatnie na terytorium Wspólnoty miej-
sce zej�cia z pok³adu pasa¿erów, któ-
rzy zostali na niego przyjêci na teryto-
rium Wspólnoty, w tym równie¿ przed
odcinkiem podró¿y poza terytorium
Wspólnoty;

4) w przypadku podró¿y w obie strony,
odcinek powrotny transportu uznaje siê
za transport oddzielny.

6. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporz¹dzenia, mo¿e
okre�liæ rodzaje dokumentów lub wzór do-
kumentu, na podstawie których wysy³kê lub
transport towarów przyporz¹dkowuje siê
zgodnie z ust. 2 danej dostawie towarów,
uwzglêdniaj¹c:
1) specyfikê dokumentowania okre�lone-

go rodzaju wysy³ki lub transportu to-
warów;

2) potrzebê zapewnienia kontroli prawid³o-
wo�ci rozliczania podatku;

3) stosowane techniki rozliczeñ.

Art. 23

1. W przypadku sprzeda¿y wysy³kowej z te-
rytorium kraju dostawê towarów uznaje siê
za dokonan¹ na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego przeznaczenia dla wysy³anych
lub transportowanych towarów, z zastrze-
¿eniem ust. 2.

2. W przypadku sprzeda¿y wysy³kowej z te-
rytorium kraju dostawê towarów uznaje siê
za dokonan¹ na terytorium kraju, je¿eli ca³-
kowita warto�æ towarów innych ni¿ wyro-
by akcyzowe zharmonizowane wysy³a-
nych lub transportowanych do tego same-
go pañstwa cz³onkowskiego w ramach
sprzeda¿y wysy³kowej z terytorium kraju,
pomniejszona o kwotê podatku, jest mniej-
sza lub równa w danym roku od kwoty
wyra¿onej w z³otych, odpowiadaj¹cej kwo-
cie ustalonej przez pañstwo cz³onkowskie
przeznaczenia dla wysy³anych lub trans-
portowanych towarów.

3. Przepis ust. 2 stosuje siê pod warunkiem,
¿e ca³kowita warto�æ towarów innych ni¿
wyroby akcyzowe zharmonizowane wy-
sy³anych lub transportowanych do tego sa-
mego pañstwa cz³onkowskiego w ramach
sprzeda¿y wysy³kowej z terytorium kraju,
pomniejszona o kwotê podatku, nie prze-
kroczy³a w poprzednim roku podatkowym
kwoty wyra¿onej w z³otych odpowiadaj¹-
cej kwocie ustalonej przez pañstwo cz³on-
kowskie przeznaczenia dla wysy³anych lub
transportowanych towarów.

4.<5> W przypadku przekroczenia kwoty, o któ-
rej mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania
na terytorium pañstwa cz³onkowskiego
przeznaczenia dla wysy³anych lub trans-
portowanych towarów obowi¹zuje, po-
cz¹wszy od dostawy, któr¹ przekroczono
tê kwotê.

5. Podatnicy, do których ma zastosowanie
ust. 2, mog¹ wybraæ miejsce opodatkowa-

nia okre�lone w ust. 1 pod warunkiem pi-
semnego zawiadomienia naczelnika urzê-
du skarbowego o skorzystaniu z tego wy-
boru (opcji), z zaznaczeniem nazwy pañ-
stwa cz³onkowskiego lub nazw pañstw
cz³onkowskich, których zawiadomienie to
dotyczy.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5,
sk³ada siê co najmniej na 30 dni przed dat¹
dostawy, pocz¹wszy od której podatnik
chce korzystaæ z opcji, o której mowa w
ust. 5.

7. W terminie 30 dni od pierwszej dostawy
towarów po skorzystaniu z opcji, o której
mowa w ust. 5, podatnik jest obowi¹zany
przedstawiæ naczelnikowi urzêdu skarbo-
wego dokument potwierdzaj¹cy o zawia-
domieniu w³a�ciwego organu podatkowe-
go w innym pañstwie cz³onkowskim o za-
miarze rozliczania w tym pañstwie cz³on-
kowskim podatku od warto�ci dodanej od
sprzeda¿y wysy³kowej z terytorium kraju.

8. Opcja, o której mowa w ust. 5, obowi¹zuje
co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej
dostawy dokonanej w trybie przewidzia-
nym t¹ opcj¹.

9. W przypadku gdy po up³ywie okresu, o któ-
rym mowa w ust. 8, podatnik rezygnuje z
korzystania z opcji, o której mowa w ust. 5,
dla jednego lub wiêcej pañstw cz³onkow-
skich, jest on obowi¹zany przed dat¹ do-
stawy, pocz¹wszy od której rezygnuje z
korzystania z tej opcji, zawiadomiæ na pi-
�mie naczelnika urzêdu skarbowego o tej
rezygnacji.

10. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2
i 3, dokonuje siê wed³ug �redniego kursu
waluty, w której, w pañstwie cz³onkowskim
przeznaczenia, kwoty te s¹ ustalane, og³a-
szanego przez Narodowy Bank Polski na
pierwszy dzieñ roboczy pa�dziernika po-
przedniego roku podatkowego, w zaokr¹-
gleniu do 1000 z³.

10.<7b> Przeliczenia kwot, o których mowa
w ust. 2 i 3, dokonuje siê wed³ug og³o-
szonego przez Narodowy Bank Polski
�redniego kursu waluty, w której, w
pañstwie cz³onkowskim przeznacze-
nia, kwoty te s¹ ustalane, obowi¹zuj¹-
cego w dniu 1 maja 2004 r., w zaokr¹-
gleniu do 1000 z³.

11. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje siê do:
1) nowych �rodków transportu;
2) towarów, o których mowa w art. 22

ust. 1 pkt 2.
12. W przypadku sprzeda¿y wysy³kowej z te-

rytorium kraju, której przedmiotem s¹ wyro-
by akcyzowe zharmonizowane, dostawê
towarów uznaje siê w ka¿dym przypadku
za dokonan¹ na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego przeznaczenia.

13.<2a> Przepisów ust. 1-9 nie stosuje siê rów-
nie¿ do towarów opodatkowanych wed³ug
zasad okre�lonych w art. 120 ust. 4 i 5.

14. Warunkiem uznania sprzeda¿y wysy³kowej
z terytorium kraju za sprzeda¿ dokonan¹
na terytorium pañstwa cz³onkowskiego
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przeznaczenia jest posiadanie przez podat-
nika, przed z³o¿eniem deklaracji podatkowej
za dany miesi¹c (kwarta³), nastêpuj¹cych
dokumentów, je¿eli dokumenty te ³¹cznie po-
twierdzaj¹ dostarczenie towarów do na-
bywcy znajduj¹cego siê na terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego przeznaczenia dla
wysy³anych lub transportowanych towa-
rów:
1) dokumentów przewozowych otrzyma-

nych od przewo�nika (spedytora) od-
powiedzialnego za wywóz towarów z
terytorium kraju � w przypadku gdy prze-
wóz towarów jest zlecany przez po-
datnika przewo�nikowi;

2) kopii faktury dostawy;
3) dokumentów potwierdzaj¹cych odbiór

towarów poza terytorium kraju.
15. W przypadku gdy dokumenty, o których

mowa w ust. 14, nie potwierdzaj¹ jedno-
znacznie dostarczenia towarów do nabyw-
cy znajduj¹cego siê na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego przeznaczenia dla wysy-
³anych lub transportowanych towarów, do-
kumentami wskazuj¹cymi, ¿e wyst¹pi³a
sprzeda¿ wysy³kowa z terytorium kraju,
mog¹ byæ równie¿ inne dokumenty otrzy-
mywane przez podatnika w tego rodzaju
dostawie towarów,w szczególno�ci:
1) korespondencja handlowa z nabywc¹,

w tym jego zamówienie;
2) dokument potwierdzaj¹cy zap³atê za

towar, z wyj¹tkiem przypadków, gdy
dostawa ma charakter nieodp³atny lub
zobowi¹zanie jest realizowane w innej
formie � w takim przypadku inny doku-
ment stwierdzaj¹cy wyga�niêcie zobo-
wi¹zania.

16. Sprzeda¿ wysy³kowa z terytorium kraju
wystêpuje równie¿, je¿eli dla dokonania tej
sprzeda¿y wysy³ane lub transportowane
z terytorium pañstwa trzeciego towary zo-
sta³y sprowadzone na terytorium kraju w
ramach importu towarów.

17. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia, wzór zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 5 i 9, uwzglêdniaj¹c:
1) konieczno�æ prawid³owej identyfikacji

podatników;
2) wymagania zwi¹zane z okre�lon¹ na

podstawie odrêbnych przepisów wy-
mian¹ informacji o dokonywanych do-
stawach w ramach sprzeda¿y wysy³-
kowej z terytorium kraju;

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 24

1. W przypadku sprzeda¿y wysy³kowej na te-
rytorium kraju dostawê towarów uznaje siê
za dokonan¹ na terytorium kraju, z zastrze-
¿eniem ust. 2.

2. W przypadku sprzeda¿y wysy³kowej na te-
rytorium kraju dostawê towarów uznaje siê
za dokonan¹ poza terytorium kraju, je¿eli
ca³kowita warto�æ towarów innych ni¿ wy-
roby akcyzowe zharmonizowane, wysy-

³anych lub transportowanych z tego same-
go pañstwa cz³onkowskiego na terytorium
kraju, pomniejszona o kwotê podatku od
warto�ci dodanej, jest mniejsza lub równa
w roku podatkowym od kwoty wyra¿onej
w z³otych odpowiadaj¹cej równowarto�ci
35 000 euro.

2.<7b> W przypadku sprzeda¿y wysy³kowej
na terytorium kraju dostawê towarów
uznaje siê za dokonan¹ poza teryto-
rium kraju, je¿eli ca³kowita warto�æ
towarów innych ni¿ wyroby akcyzowe
zharmonizowane, wysy³anych lub
transportowanych z tego samego pañ-
stwa cz³onkowskiego na terytorium
kraju, pomniejszona o kwotê podatku
od warto�ci dodanej, nie przekroczy³a
w roku podatkowym kwoty 160 000 z³.

3. Przepis ust. 2 stosuje siê pod warunkiem
¿e ca³kowita warto�æ towarów innych ni¿
wyroby akcyzowe zharmonizowane, wy-
sy³anych lub transportowanych z tego sa-
mego pañstwa cz³onkowskiego w ramach
sprzeda¿y wysy³kowej na terytorium kraju,
pomniejszona o kwotê podatku od warto�ci
dodanej, nie przekroczy³a w poprzednim
roku podatkowym kwoty wyra¿onej w z³o-
tych odpowiadaj¹cej równowarto�ci 35 000
euro, obliczonej na ten poprzedni rok zgod-
nie z ust. 13.

3.<7b> Przepis ust. 2 stosuje siê, pod wa-
runkiem ¿e ca³kowita warto�æ towa-
rów innych ni¿ wyroby akcyzowe zhar-
monizowane, wysy³anych lub trans-
portowanych z tego samego pañstwa
cz³onkowskiego w ramach sprzeda¿y
wysy³kowej na terytorium kraju, po-
mniejszona o kwotê podatku od war-
to�ci dodanej, nie przekroczy³a w po-
przednim roku podatkowym kwoty
160 000 z³.

4. Podatnicy podatku od warto�ci dodanej, do
których ma zastosowanie ust. 2, mog¹ wy-
braæ miejsce opodatkowania okre�lone w
ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiado-
mienia naczelnika urzêdu skarbowego o sko-
rzystaniu z tego wyboru (opcji).

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4,
sk³ada siê co najmniej na 30 dni przed dat¹
dostawy, pocz¹wszy od której podatnik
wybiera opcjê, o której mowa w ust. 4.

6. Opcja, o której mowa w ust. 4, obowi¹zuje
co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej
dostawy dokonanej w trybie przewidzia-
nym t¹ opcj¹.

7. W przypadku gdy po up³ywie okresu, o któ-
rym mowa w ust. 6, podatnik rezygnuje z
korzystania z opcji, o której mowa w ust. 4,
jest on obowi¹zany zawiadomiæ na pi�mie
naczelnika urzêdu skarbowego o tej rezy-
gnacji.

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje siê do:
1) nowych �rodków transportu;
2) towarów, o których mowa w art. 22

ust. 1 pkt 2.
9. W przypadku sprzeda¿y wysy³kowej na te-

rytorium kraju, której przedmiotem s¹ wyro-

by akcyzowe zharmonizowane, dostawê
towarów uznaje siê w ka¿dym przypadku
za dokonan¹ na terytorium kraju.

10. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje siê równie¿
do:
1)<2a> towarów, o których mowa w art. 120

ust. 1, opodatkowanych podatkiem od
warto�ci dodanej w pañstwie cz³on-
kowskim rozpoczêcia transportu lub wy-
sy³ki na zasadach odpowiadaj¹cym re-
gulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5;

2) towarów, o których mowa w art. 120
ust. 1, bêd¹cych przedmiotem dostawy
na aukcji (licytacji) w pañstwie cz³on-
kowskim rozpoczêcia transportu lub
wysy³ki, je¿eli dostawa ich jest doko-
nywana przez organizatora aukcji (li-
cytacji) oraz do dostawy tej zastoso-
wano szczególne zasady opodatkowa-
nia podatkiem od warto�ci dodanej obo-
wi¹zuj¹ce w pañstwie cz³onkowskim
rozpoczêcia transportu lub wysy³ki, sto-
sowane do dostaw towarów dokony-
wanych przez organizatora aukcji (li-
cytacji), wy³¹czaj¹ce uznanie dostawy
towarów za czynno�æ odpowiadaj¹c¹
wewn¹trzwspólnotowej dostawie to-
warów.

11. Przepis ust. 10 stosuje siê pod warunkiem
posiadania przez dokonuj¹cego dostawy
towarów dokumentów jednoznacznie po-
twierdzaj¹cych dokonanie tej dostawy na
zasadach okre�lonych w tych przepisach.

12. Sprzeda¿ wysy³kowa na terytorium kraju
wystêpuje równie¿, je¿eli dla dokonania tej
sprzeda¿y wysy³ane lub transportowane
z terytorium pañstwa trzeciego towary zo-
sta³y zaimportowane na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju.

13.<7a> (uchylony)

Rozdzia³ 2

Miejsce �wiadczenia
przy wewn¹trzwspólnotowym

nabyciu towarów

Art. 25

1. Wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów
uznaje siê za dokonane na terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego, na którym towary
znajduj¹ siê w momencie zakoñczenia ich
wysy³ki lub transportu.

2. Nie wy³¹czaj¹c zastosowania ust. 1 w
przypadku gdy nabywca, o którym mowa
w art. 9 ust. 2, przy wewn¹trzwspólnoto-
wym nabyciu towarów poda³ numer przy-
znany mu przez dane pañstwo cz³onkow-
skie dla celów transakcji wewn¹trzwspól-
notowych inne ni¿ pañstwo cz³onkowskie,
na którym towary znajduj¹ siê w momencie
zakoñczenia ich wysy³ki lub transportu,
wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów
uznaje siê za dokonane równie¿ na teryto-
rium tego pañstwa cz³onkowskiego, chyba
¿e nabywca udowodni, ¿e wewn¹trz-
wspólnotowe nabycie towarów:
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1) zosta³o opodatkowane na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego, na którym to-
wary znajduj¹ siê w momencie zakoñ-
czenia ich wysy³ki lub transportu, lub

2) zosta³o uznane za opodatkowane na
terytorium pañstwa cz³onkowskiego, na
którym towary znajduj¹ siê w momen-
cie zakoñczenia ich wysy³ki lub trans-
portu, ze wzglêdu na zastosowanie
procedury uproszczonej w wewn¹trz-
wspólnotowej transakcji trójstronnej, o
której mowa w dziale XII.

Art. 26

1. W przypadku gdy nabywc¹ w wewn¹trz-
wspólnotowym nabyciu towarów jest:
1) podatnik � przepis art. 25 ust. 2 pkt 2

stosuje siê pod warunkiem wykazania
przez tego podatnika w informacji pod-
sumowuj¹cej, o której mowa w art. 100
ust. 1, czynno�ci w ramach transakcji
trójstronnej dokonywanych przez nie-
go w zakresie wewn¹trzwspólnoto-
wych nabyæ oraz wewn¹trzwspólno-
towych dostaw towarów;

2) podatnik lub osoba prawna niebêd¹ca
podatnikiem, która nie poda³a, zgodnie z
art. 97 ust. 10, numeru identyfikacji po-
datkowej poprzedzonej kodem PL � we-
wn¹trzwspólnotowe nabycie towarów
uznaje siê za dokonane na terytorium
kraju, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje siê, je¿eli
nabywca dla wewn¹trzwspólnotowego
nabycia towarów poda³ numer przyznany
mu na potrzeby tych transakcji na teryto-
rium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ te-
rytorium kraju, o ile miejsce zakoñczenia wy-
sy³ki lub transportu towarów nie znajduje
siê na terytorium kraju.

Rozdzia³ 3

Miejsce �wiadczenia
przy �wiadczeniu us³ug

Art. 27

1. W przypadku �wiadczenia us³ug miejscem
�wiadczenia jest miejsce, gdzie �wiadcz¹-
cy us³ugê posiada siedzibê, a w przypadku
posiadania sta³ego miejsca prowadzenia
dzia³alno�ci, z którego �wiadczy us³ugi �
miejsce, gdzie �wiadcz¹cy us³ugê posiada
sta³e miejsce prowadzenia dzia³alno�ci; w
przypadku braku takiej siedziby lub sta³ego
miejsca prowadzenia dzia³alno�ci � miejsce
sta³ego zamieszkania, z zastrze¿eniem ust.
2-6 i art. 28.

2. W przypadku �wiadczenia:
1) us³ug zwi¹zanych z nieruchomo�cia-

mi, w tym us³ug �wiadczonych przez
rzeczoznawców maj¹tkowych i po-
�redników w obrocie nieruchomo�cia-
mi oraz us³ug przygotowywania i koor-
dynowania prac budowlanych, takich
jak us³ugi architektów i nadzoru budow-

lanego � miejscem �wiadczenia us³ug
jest miejsce po³o¿enia nieruchomo�ci;

2) us³ug transportowych � miejscem
�wiadczenia us³ug jest miejsce, gdzie
odbywa siê transport, z uwzglêdnie-
niem pokonanych odleg³o�ci, z zastrze-
¿eniem art. 28;

3) us³ug:
a) w dziedzinie kultury, sztuki, sportu,

nauki, edukacji lub rozrywki,
b) pomocniczych do us³ug transpor-

towych, takich jak za³adunek, roz-
³adunek, prze³adunek i podobne
czynno�ci,

c) wyceny maj¹tku rzeczowego ru-
chomego,

d) na ruchomym maj¹tku rzeczowym
� miejscem �wiadczenia us³ug jest miej-

sce, gdzie us³ugi s¹ faktycznie �wiad-
czone, z zastrze¿eniem art. 28.

3. W przypadku gdy us³ugi, o których mowa
w ust. 4, s¹ �wiadczone na rzecz:
1) osób fizycznych, osób prawnych oraz

jednostek organizacyjnych niemaj¹cych
osobowo�ci prawnej, posiadaj¹cych
siedzibê lub miejsce zamieszkania na
terytorium pañstwa trzeciego lub

2) podatników maj¹cych siedzibê lub miej-
sce zamieszkania na terytorium Wspól-
noty, ale w kraju innym ni¿ kraj �wiad-
cz¹cego us³ugê

� miejscem �wiadczenia tych us³ug jest
miejsce, gdzie nabywca us³ugi posiada
siedzibê, sta³e miejsce prowadzenia
dzia³alno�ci, dla którego dana us³uga jest
�wiadczona, a w przypadku braku sta-
³ego miejsca prowadzenia dzia³alno�ci,
sta³y adres lub miejsce zamieszkania.

4. Przepis ust. 3 stosuje siê do us³ug:
1) sprzeda¿y praw lub udzielania licencji i

sublicencji, przeniesienia lub cesji praw
autorskich, patentów, praw do znaków
fabrycznych, handlowych, oddania do
u¿ywania wspólnego znaku towarowe-
go albo wspólnego znaku towarowego
gwarancyjnego, albo innych pokrew-
nych praw;

2) reklamy;
3)<2a> doradztwa w zakresie sprzêtu kom-

puterowego (PKWiU 72.1); w zakresie
oprogramowania (PKWiU 72.2); praw-
niczych, rachunkowo-ksiêgowych, ba-
dania rynków i opinii publicznej, doradz-
twa w zakresie prowadzenia dzia³al-
no�ci gospodarczej i zarz¹dzania
(PKWiU 74.1); architektonicznych i in-
¿ynierskich (PKWiU 74.2) � z zastrze-
¿eniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badañ i
analiz technicznych (PKWiU 74.3); prze-
twarzania danych i dostarczania infor-
macji; t³umaczeñ;

4) bankowych, finansowych i ubezpiecze-
niowych ³¹cznie z reasekuracj¹, z wy-
j¹tkiem wynajmu sejfów przez banki;

5) dostarczania (oddelegowania) perso-
nelu;

6) wynajmu, dzier¿awy lub innych o po-
dobnym charakterze, których przedmio-
tem s¹ rzeczy ruchome, z wyj¹tkiem
�rodków transportu;

7) telekomunikacyjnych;
8) nadawczych radiowych i telewizyj-

nych;
9) elektronicznych;
10) polegaj¹cych na zobowi¹zaniu siê do

powstrzymania siê od dokonania czyn-
no�ci lub pos³ugiwania siê prawem, o
których mowa w pkt 1-9 i 11;

11) agentów, po�redników dzia³aj¹cych w
imieniu i na rzecz innej osoby, je¿eli
uczestnicz¹ w zapewnieniu �wiadcze-
nia us³ug, o których mowa w pkt 1-10;

12)<1a> polegaj¹cych na zapewnieniu dostê-
pu do systemów gazowych lub elek-
troenergetycznych;

13)<1a> przesy³owych:
a) gazu w systemie gazowym,
b) energii elektrycznej w systemie elek-

troenergetycznym;
14)<1a> bezpo�rednio zwi¹zanych z us³u-

gami, o których mowa w pkt 12 i 13.
5. W przypadku gdy us³ugi elektroniczne s¹

�wiadczone przez osobê prawn¹, jednost-
kê organizacyjn¹ niemaj¹c¹ osobowo�ci
prawnej lub osobê fizyczn¹, która ma sie-
dzibê albo miejsce zamieszkania lub sta³e
miejsce prowadzenia dzia³alno�ci poza te-
rytorium Wspólnoty, z którego �wiadczy te
us³ugi na rzecz osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemaj¹cych osobowo�ci prawnej, niebê-
d¹cych podatnikami podatku od warto�ci
dodanej lub podatnikami, o których mowa w
art. 15 i 16, maj¹cych siedzibê lub miejsce
zamieszkania na terytorium Wspólnoty, miej-
scem �wiadczenia tych us³ug jest miejsce,
gdzie nabywca posiada siedzibê lub miej-
sce zamieszkania.

6. Przepis ust. 5 stosuje siê odpowiednio do
us³ug, o których mowa w ust. 4 pkt 7 i 8,
je¿eli rzeczywiste u¿ytkowanie i korzysta-
nie z tych us³ug ma miejsce na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego, gdzie nabywca
posiada siedzibê lub miejsce zamieszkania.

7.<5> Za �rodki transportu, o których mowa w
ust. 4 pkt 6, uznaje siê tak¿e �rodki trans-
portu, o których mowa w art. 10 rozporz¹-
dzenia nr 1777/2005.

Art. 28

1. W przypadku transportu towarów, którego
rozpoczêcie i zakoñczenie ma miejsce od-
powiednio na terytorium dwóch ró¿nych
pañstw cz³onkowskich, zwanego dalej
�wewn¹trzwspólnotow¹ us³ug¹ transpor-
tu towarów�, miejscem �wiadczenia us³ugi
jest miejsce, gdzie transport towarów siê
rozpoczyna, z zastrze¿eniem ust. 3.

2. Wewn¹trzwspólnotow¹ us³ug¹ transportu
towarów, o której mowa w ust. 1, jest rów-
nie¿ us³uga transportu, którego rozpoczê-
cie i zakoñczenie ma miejsce na terytorium
jednego pañstwa cz³onkowskiego, je¿eli
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bezpo�rednio jest zwi¹zana z wewn¹trz-
wspólnotow¹ us³ug¹ transportu towarów.

3. W przypadku gdy nabywca us³ugi, o której
mowa w ust. 1 i 2, poda³ dla tej czynno�ci
�wiadcz¹cemu wewn¹trzwspólnotow¹
us³ugê transportu towarów numer, pod któ-
rym jest zidentyfikowany na potrzeby po-
datku lub podatku od warto�ci dodanej na
terytorium pañstwa cz³onkowskiego innym
ni¿ terytorium pañstwa cz³onkowskiego roz-
poczêcia transportu, miejscem �wiadcze-
nia us³ugi jest terytorium pañstwa cz³onkow-
skiego, które wyda³o nabywcy ten numer.

4. Przepis ust. 3 stosuje siê równie¿ odpo-
wiednio do us³ug, o których mowa w art. 27
ust. 2 pkt 3 lit. b, je¿eli us³ugi te s¹ bezpo-
�rednio zwi¹zane z wewn¹trzwspólnoto-
w¹ us³ug¹ transportu towarów.

5. W przypadku us³ug:
1) po�rednictwa i spedycji zwi¹zanych

bezpo�rednio z wewn¹trzwspólnoto-
wymi us³ugami transportu towarów �
miejscem �wiadczenia tych us³ug jest
miejsce, gdzie transport towarów siê
rozpoczyna;

2) wykonywanych przez po�redników,
dzia³aj¹cych w imieniu i na rzecz osób
trzecich, zwi¹zanych bezpo�rednio z:
a)<2a> us³ugami, o których mowa w art.

27 ust. 2 pkt 3 lit. b � miejscem
�wiadczenia tych us³ug jest miej-
sce �wiadczenia us³ug, z którymi
us³ugi te s¹ zwi¹zane,

b)<2a> us³ugami innymi ni¿ wymienione
w pkt 1 i 2 lit. a oraz w art. 27 ust. 3
� miejscem �wiadczenia tych us³ug
jest miejsce �wiadczenia us³ug, z
którymi us³ugi te s¹ zwi¹zane,

c)<2a> dostaw¹ towarów � miejscem
�wiadczenia tych us³ug jest miej-
sce dokonania dostawy towarów

� z zastrze¿eniem ust. 6.
6. W przypadku gdy nabywca us³ugi poda³ dla

tej czynno�ci �wiadcz¹cemu us³ugê numer,
pod którym jest zidentyfikowany na potrze-
by podatku lub podatku od warto�ci doda-
nej na terytorium pañstwa cz³onkowskiego
innym ni¿ terytorium pañstwa cz³onkow-
skiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miej-
sce �wiadczenia us³uga, miejscem �wiad-
czenia us³ugi jest terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego, które wyda³o nabywcy ten nu-
mer.

7. W przypadku us³ug, o których mowa w
art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, �wiadczonych
dla nabywcy, który poda³ wykonuj¹cemu te
us³ugi numer, pod którym jest zidentyfiko-
wany na potrzeby podatku lub podatku od
warto�ci dodanej na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego, na którym us³ugi s¹
wykonywane, miejscem �wiadczenia us³ug
jest terytorium pañstwa cz³onkowskiego,
które wyda³o nabywcy us³ugi ten numer,
pod warunkiem ¿e towary po wykonaniu
tych us³ug zostan¹ wywiezione z teryto-

rium pañstwa cz³onkowskiego, na którym
us³ugi te zosta³y faktycznie wykonane.

8. W przypadku gdy us³ugodawc¹ jest podat-
nik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7
stosuje siê, je¿eli towary po wykonaniu
us³ug zostan¹ niezw³ocznie, nie pó�niej jed-
nak ni¿ w terminie 30 dni od wykonania na
nich us³ug, wywiezione poza terytorium kra-
ju.

9. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, inne ni¿ wskazane w ust. 1-8
oraz w art. 27 miejsca �wiadczenia us³ug,
uwzglêdniaj¹c specyfikê �wiadczenia nie-
których us³ug oraz przepisy Wspólnoty Eu-
ropejskiej.

10. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, warunki, jakie musz¹ spe³niaæ
podatnicy, o których mowa w art. 15, aby
�wiadczone przez nich us³ugi, o których
mowa w ust. 7 i 8, mog³y byæ uznawane za
wykonane poza terytorium kraju, oraz mo¿e
wprowadziæ korzystniejsze zasady zwro-
tu ró¿nicy podatku podmiotom �wiadcz¹-
cym te us³ugi, uwzglêdniaj¹c:
1) sytuacjê gospodarcz¹ pañstwa;
2) specyfikê wykonywania niektórych

czynno�ci oraz uwarunkowania obro-
tu gospodarczego niektórymi towara-
mi.

Dzia³ VI

Podstawa opodatkowania

Art. 29

1.<2a> Podstaw¹ opodatkowania jest obrót, z za-
strze¿eniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119
oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota
nale¿na z tytu³u sprzeda¿y, pomniejszona
o kwotê nale¿nego podatku. Kwota nale¿-
na obejmuje ca³o�æ �wiadczenia nale¿ne-
go od nabywcy. Obrót zwiêksza siê o otrzy-
mane dotacje, subwencje i inne dop³aty o
podobnym charakterze maj¹ce bezpo�red-
ni wp³yw na cenê (kwotê nale¿n¹) towa-
rów dostarczanych lub us³ug �wiadczo-
nych przez podatnika, pomniejszone o kwotê
nale¿nego podatku.

2. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki,
przedp³aty lub raty, obrotem jest równie¿
kwota otrzymanych zaliczek, zadatków,
przedp³at lub rat, pomniejszona o przypa-
daj¹c¹ od nich kwotê podatku. Dotyczy to
równie¿ otrzymanych zaliczek na dotacje,
subwencje i na inne dop³aty o podobnym
charakterze.

3. Je¿eli nale¿no�æ jest okre�lona w naturze,
podstaw¹ opodatkowania jest warto�æ
�wiadczenia obliczona na podstawie prze-
ciêtnych cen stosowanych w danej miej-
scowo�ci lub na danym rynku w dniu wy-
konania �wiadczenia, pomniejszonych o
podatek.

3.<7b> Je¿eli nale¿no�æ jest okre�lona w na-
turze, podstaw¹ opodatkowania jest

warto�æ rynkowa towarów lub us³ug
pomniejszona o kwotê podatku.

4. Obrót zmniejsza siê o kwoty udokumento-
wanych, prawnie dopuszczalnych i obo-
wi¹zkowych rabatów (bonifikat, opustów,
uznanych reklamacji i skont) i o warto�æ
zwróconych towarów, zwróconych kwot
nienale¿nych w rozumieniu przepisów o
cenach oraz zwróconych kwot dotacji, sub-
wencji i innych dop³at o podobnym charak-
terze, a tak¿e kwot wynikaj¹cych z doko-
nanych korekt faktur.

5. W przypadku dostawy budynków lub bu-
dowli trwale z gruntem zwi¹zanych albo
czê�ci takich budynków lub budowli z pod-
stawy opodatkowania nie wyodrêbnia siê
warto�ci gruntu.

6. W przypadku czynno�ci, o których mowa
w art. 19 ust. 13 pkt 10, jako kwotê nale¿-
n¹, o której mowa w ust. 1, przyjmuje siê
warto�æ nale¿nego wk³adu budowlanego
albo wk³adu mieszkaniowego, pomniejszo-
n¹ o kwotê nale¿nego podatku. Do wnie-
sienia wk³adu w formie innej ni¿ pieniê¿na
przepis ust. 10 stosuje siê odpowiednio. W
przypadku gdy czê�æ wk³adu budowlane-
go lub mieszkaniowego zosta³a sfinanso-
wana z zaci¹gniêtego przez spó³dzielniê
mieszkaniow¹ kredytu na sfinansowanie
kosztów budowy, podstawê opodatkowa-
nia powiêksza siê o kwotê kredytu, w czê-
�ci przypadaj¹cej na dany lokal.

7. Do podstawy opodatkowania, o której mowa
w ust. 6, wlicza siê równie¿ inne op³aty
wnoszone przez cz³onków spó³dzielni, któ-
re nie s¹ wk³adami budowlanymi lub miesz-
kaniowymi, wynikaj¹ce z uczestniczenia
cz³onków spó³dzielni w zobowi¹zaniach
spó³dzielni zwi¹zanych z budow¹ lub wy-
nikaj¹ce z ostatecznego rozliczenia kosz-
tów budowy � zgodnie z postanowieniami
statutu.

8. Je¿eli w okresie 5 lat od ustanowienia spó³-
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego jest zawierana umowa o prze-
kszta³cenie przys³uguj¹cego cz³onkowi pra-
wa na spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo
do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego
prawa odrêbnej w³asno�ci lokalu, podsta-
w¹ opodatkowania jest ró¿nica miêdzy
warto�ci¹ rynkow¹ lokalu a warto�ci¹ zwa-
loryzowanego wk³adu mieszkaniowego,
pomniejszona o kwotê podatku.

9. W przypadku wykonania czynno�ci, o któ-
rych mowa w art. 5, dla których nie zosta³a
okre�lona cena, podstaw¹ opodatkowania
jest warto�æ towarów lub us³ug obliczona
wed³ug cen stosowanych w obrotach z
g³ównym odbiorc¹ (odbiorcami), a w przy-
padku braku odbiorcy � wed³ug przeciêt-
nych cen stosowanych w danej miejsco-
wo�ci lub na danym rynku z dnia wykona-
nia tych czynno�ci, pomniejszona o kwotê
nale¿nego podatku, z zastrze¿eniem ust. 10
i 12.

9.<7b> W przypadku wykonania czynno�ci,
o których mowa w art. 5, dla których
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nie zosta³a okre�lona cena, podstaw¹
opodatkowania jest warto�æ rynkowa
towarów lub us³ug pomniejszona o
kwotê podatku, z zastrze¿eniem ust.
10 i 12.

10. W przypadku dostawy towarów, o której
mowa w art. 7 ust. 2, podstaw¹ opodatko-
wania jest cena nabycia towarów, a gdy
cena nabycia nie istnieje, koszt wytworze-
nia okre�lony w momencie dostawy tych
towarów.

10.<7b> W przypadku dostawy towarów, o
której mowa w art. 7 ust. 2, podstaw¹
opodatkowania jest cena nabycia to-
warów (bez podatku), a gdy nie ma
ceny nabycia, koszt wytworzenia, okre-
�lone w momencie dostawy tych to-
warów, z zastrze¿eniem ust. 10a.

10a.<7b> W przypadku dostawy towarów, o
której mowa w art. 7 ust. 2, której
przedmiotem s¹ produkty spo¿ywcze
i napoje, w szczególno�ci: pieczywo,
wyroby piekarskie i ciastkarskie, �wie-
¿e (PKWiU 15.81), czekolady i wyroby
cukiernicze (PKWiU 15.84.2), wody mi-
neralne i napoje bezalkoholowe
(PKWiU 15.98), je¿eli s¹ one przekazy-
wane na rzecz organizacji po¿ytku pu-
blicznego, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z pó�n.
zm.), z przeznaczeniem wy³¹cznie na
cele dzia³alno�ci charytatywnej prowa-
dzonej przez te organizacje, pod wa-
runkiem prowadzenia szczegó³owej
dokumentacji przez dokonuj¹cego
dostawy towarów potwierdzaj¹cej
dokonanie dostawy towarów na rzecz
tych organizacji, podstaw¹ opodatko-
wania jest kwota, jak¹ w celu uzyska-
nia w danym momencie takich towa-
rów nabywca na takim samym etapie
sprzeda¿y jak ten, na którym dokony-
wana jest dostawa towarów, musia³-
by w warunkach uczciwej konkuren-
cji zap³aciæ niezale¿nemu dostawcy na
terytorium kraju, o ile nie jest ona wy-
¿sza ni¿ cena nabycia towarów, a gdy
nie ma ceny nabycia koszty wytworze-
nia, okre�lone w momencie dostawy
tych towarów.

11. Przepis ust. 10 stosuje siê odpowiednio do
wewn¹trzwspólnotowej dostawy towa-
rów, o której mowa w art. 13 ust. 3.

12. W przypadku �wiadczenia us³ug, o którym
mowa w art. 8 ust. 2, podstaw¹ opodatko-
wania jest koszt �wiadczenia tych us³ug
poniesiony przez podatnika.

13. Podstaw¹ opodatkowania w imporcie to-
warów jest warto�æ celna powiêkszona o
nale¿ne c³o. Je¿eli przedmiotem importu s¹
towary opodatkowane podatkiem akcyzo-
wym, podstaw¹ opodatkowania jest war-
to�æ celna powiêkszona o nale¿ne c³o i po-
datek akcyzowy. W przypadku towarów ob-
jêtych procedur¹ uszlachetniania biernego

podstaw¹ opodatkowania jest ró¿nica miê-
dzy warto�ci¹ celn¹ produktów kompen-
sacyjnych lub zamiennych dopuszczonych
do obrotu a warto�ci¹ towarów wywiezio-
nych czasowo, powiêkszona o nale¿ne c³o.
Je¿eli przedmiotem importu w ramach uszla-
chetniania biernego s¹ towary opodatko-
wane podatkiem akcyzowym, podstaw¹
opodatkowania jest ró¿nica miêdzy warto-
�ci¹ celn¹ produktów kompensacyjnych lub
zamiennych dopuszczonych do obrotu a
warto�ci¹ towarów wywiezionych czaso-
wo, powiêkszona o nale¿ne c³o i podatek
akcyzowy.

14. Podstaw¹ opodatkowania w imporcie to-
warów objêtych procedur¹ odprawy cza-
sowej z czê�ciowym zwolnieniem od na-
le¿no�ci celnych przywozowych oraz pro-
cedur¹ przetwarzania pod kontrol¹ celn¹
jest warto�æ celna powiêkszona o c³o, któ-
re by³oby nale¿ne, gdyby towary te by³y
objête procedur¹ dopuszczenia do obrotu.
Je¿eli przedmiotem importu w ramach pro-
cedury odprawy czasowej z czê�ciowym
zwolnieniem od nale¿no�ci celnych przy-
wozowych lub procedury przetwarzania
pod kontrol¹ celn¹ s¹ towary opodatkowa-
ne podatkiem akcyzowym, podstaw¹ opo-
datkowania jest warto�æ celna powiêkszo-
na o c³o, które by³oby nale¿ne, gdyby towa-
ry te by³y objête procedur¹ dopuszczenia
do obrotu, i o podatek akcyzowy.

15. Podstawa opodatkowania, o której mowa
w ust. 13 i 14, obejmuje, o ile elementy takie
nie zosta³y do niej w³¹czone: prowizjê, opa-
kowania, transport i koszty ubezpieczenia,
które zosta³y ju¿ poniesione albo bêd¹ po-
niesione do pierwszego miejsca przezna-
czenia na terytorium kraju. Przez pierwsze
miejsce przeznaczenia rozumie siê miejsce
wymienione w dokumencie przewozowym
lub innym dokumencie, na podstawie które-
go towary s¹ importowane. Elementy, o któ-
rych mowa w zdaniu pierwszym, wlicza
siê do podstawy opodatkowania, równie¿
gdy powstaj¹ one w zwi¹zku z transpor-
tem do innego miejsca przeznaczenia na
terytorium Wspólnoty, je¿eli miejsce to jest
znane w momencie dokonania importu.

16. Do podstawy opodatkowania, o której mowa
w ust. 13 i 14, dolicza siê okre�lone w od-
rêbnych przepisach op³aty oraz inne nale¿-
no�ci, je¿eli organy celne maj¹ obowi¹zek
pobieraæ te nale¿no�ci z tytu³u importu to-
warów.

17.<2a> Podstaw¹ opodatkowania w imporcie
us³ug jest kwota, któr¹ us³ugobiorca jest
obowi¹zany zap³aciæ, z wyj¹tkiem gdy war-
to�æ us³ugi zosta³a wliczona do podstawy
opodatkowania wewn¹trzwspólnotowego
nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2
pkt 2 lub warto�æ us³ugi � na podstawie
odrêbnych przepisów � zwiêksza warto�æ
celn¹ importowanego towaru albo w przy-
padku gdy podatek zosta³ rozliczony przez
us³ugodawcê.

18. W przypadku dostaw towarów, dla których
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem
jest nabywca tych towarów, podstaw¹ opo-
datkowania jest kwota, któr¹ nabywca jest
obowi¹zany zap³aciæ, z wyj¹tkiem gdy po-
datek:
1) zosta³ rozliczony przez dokonuj¹cego

dostawy tych towarów lub
2) od towarów, które s¹ instalowane lub

montowane, z próbnym uruchomieniem
lub bez niego, na terytorium kraju, zo-
sta³ w ca³o�ci z tytu³u ich importu po-
brany od podatnika dokonuj¹cego na-
bycia tych towarów; w przypadku gdy
kwota podatku z tytu³u importu towa-
rów jest ni¿sza od kwoty podatku, jaka
by³aby nale¿na z tytu³u dostawy tych
towarów na terytorium kraju, podatnik
dokonuj¹cy ich nabycia jest obowi¹za-
ny do rozliczenia tej ró¿nicy.

19. Ró¿nica podatku, o której mowa w ust. 18
pkt 2, stanowi podatek naliczony w rozu-
mieniu art. 86 ust. 2.

20. W przypadku dostawy przez podatnika to-
waru podlegaj¹cego opodatkowaniu podat-
kiem akcyzowym podstaw¹ opodatkowa-
nia objêta jest równie¿ kwota tego podatku.

21. Przepisy ust. 9 i 20 stosuje siê odpowied-
nio w przypadku dostawy towarów, dla
której podatnikiem jest ich nabywca.

22. W przypadku �wiadczenia us³ug miêdzy-
narodowego przewozu drogowego pole-
gaj¹cego na okazjonalnym przewozie osób
autobusami zarejestrowanymi poza teryto-
rium kraju podstawa opodatkowania mo¿e
byæ obliczana w sposób inny ni¿ okre�lony
w ust. 1-4 i ust. 9, na podstawie rozporz¹-
dzenia wydanego na podstawie art. 99
ust. 15.

23.<7b> Minister w³a�ciwy do spraw finan-
sów publicznych mo¿e okre�liæ, w
drodze rozporz¹dzenia, dokumenty
lub dane, które powinna zawieraæ do-
kumentacja, o której mowa w ust. 10a,
uwzglêdniaj¹c konieczno�æ odpo-
wiedniego udokumentowania dosta-
wy towarów na rzecz organizacji po-
¿ytku publicznego oraz potrzebê za-
pewnienia kontroli prawid³owo�ci roz-
liczania podatku.

Art. 30

1. Podstawê opodatkowania czynno�ci ma-
klerskich, czynno�ci wynikaj¹cych z zarz¹-
dzania funduszami powierniczymi, czynno-
�ci wynikaj¹cych z umowy agencyjnej lub
zlecenia, po�rednictwa, umowy komisu lub
innych us³ug o podobnym charakterze sta-
nowi dla:
1) zleceniodawcy � kwota nale¿na z tytu-

³u dostawy, pomniejszona o kwotê po-
datku;

2) komisanta:
a) kwota nale¿na z tytu³u dostawy to-

warów, pomniejszona o kwotê po-
datku � w przypadku dostawy to-
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warów osobie trzeciej, na rachu-
nek komitenta,

b) kwota nale¿na wraz z kwot¹ pro-
wizji, pomniejszona o kwotê podat-
ku � w przypadku dostawy towa-
rów nabytych przez komisanta na
rzecz komitenta;

3) komitenta � kwota nale¿na pomniejszo-
na o kwotê prowizji komisanta, pomniej-
szona o kwotê podatku � w przypadku
dostawy towarów dla komisanta;

4) prowadz¹cego przedsiêbiorstwo ma-
klerskie, zarz¹dzaj¹cego funduszami in-
westycyjnymi, agenta, zleceniobiorcy
lub innej osoby �wiadcz¹cej us³ugi o
podobnym charakterze � kwota prowi-
zji lub innych postaci wynagrodzeñ za
wykonanie us³ugi, pomniejszona o kwo-
tê podatku.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio, w
przypadku gdy w wykonaniu umów agen-
cyjnych, zlecenia lub innych umów o po-
dobnym charakterze jest dokonywany im-
port towarów, z tym ¿e podstawê opodat-
kowania dla importera ustala siê zgodnie z
art. 29 ust. 13-16.

Art. 31

1. Podstaw¹ opodatkowania wewn¹trz-
wspólnotowego nabycia towarów jest
kwota, jak¹ nabywaj¹cy jest obowi¹zany
zap³aciæ.

2. Podstawa opodatkowania, o której mowa
w ust. 1, obejmuje:
1)<2a> podatki, c³a, op³aty i inne nale¿no�ci o

podobnym charakterze zwi¹zane z na-
byciem towarów, z wyj¹tkiem podatku;

2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje,
koszty opakowania, transportu oraz
ubezpieczenia, pobierane przez do-
stawcê od podmiotu dokonuj¹cego we-
wn¹trzwspólnotowego nabycia.

3.<2a> Przy ustalaniu podstawy opodatkowania,
o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust.
4 stosuje siê odpowiednio.

4. Je¿eli po dokonaniu wewn¹trzwspólnoto-
wego nabycia towarów nabywca otrzy-
muje zwrot podatku akcyzowego zap³aco-
nego na terytorium pañstwa cz³onkowskie-
go, z którego wys³ano lub transportowano
towary, podstawê opodatkowania pomniej-
sza siê o kwotê zwróconego podatku ak-
cyzowego, przy czym podatnik ma obowi¹-
zek udowodniæ na podstawie posiadanych
dokumentów, ¿e otrzyma³ zwrot podatku ak-
cyzowego.

5. W przypadku wewn¹trzwspólnotowego
nabycia towarów, o którym mowa w art. 11,
podstaw¹ opodatkowania jest cena naby-
cia, a je¿eli cena nabycia nie istnieje � koszt
ich wytworzenia. Przepisy ust. 2 i 3 stosu-
je siê odpowiednio.

Art. 32

1. W przypadku gdy:
1) na kupuj¹cego zosta³y na³o¿one ogra-

niczenia w dysponowaniu lub u¿ywa-

niu towaru, wynikaj¹ce z umowy, z wy-
j¹tkiem przypadków, gdy ograniczenia
s¹ wymagane na podstawie odrêbnych
przepisów lub zosta³y na³o¿one na pod-
stawie orzeczenia s¹du albo decyzji ad-
ministracyjnej;

2) dostawa lub cena towaru jest uzale¿-
niona od spe³nienia dodatkowego
�wiadczenia, którego wp³ywu na war-
to�æ towaru nie mo¿na ustaliæ;

3) miêdzy nabywc¹ a dostawc¹ istnieje
zwi¹zek, o którym mowa w ust. 2

� organ podatkowy okre�la wysoko�æ
obrotu na podstawie przeciêtnych cen
stosowanych w danej miejscowo�ci lub
na danym rynku w dniu wykonania
�wiadczenia, pomniejszonych o poda-
tek, je¿eli oka¿e siê, ¿e przypadki te mia³y
wp³yw na ustalenie ceny.

1.<7b> W przypadku gdy miêdzy nabywc¹ a
dokonuj¹cym dostawy towarów lub
us³ugodawc¹ istnieje zwi¹zek, o któ-
rym mowa w ust. 2, oraz w przypadku
gdy wynagrodzenie jest:
1) ni¿sze od warto�ci rynkowej, a

nabywca towarów lub us³ug nie ma
zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z prze-
pisami wydanymi na podstawie art.
92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pe³nego pra-
wa do obni¿enia kwoty podatku
nale¿nego o kwotê podatku nali-
czonego;

2) ni¿sze od warto�ci rynkowej, a
dokonuj¹cy dostawy towarów lub
us³ugodawca nie ma zgodnie z art.
86, 88 i 90 oraz z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt
2 i ust. 3 pe³nego prawa do obni¿e-
nia kwoty podatku nale¿nego o
kwotê podatku naliczonego, a do-
stawa towarów lub �wiadczenie
us³ug s¹ zwolnione od podatku;

3) wy¿sze od warto�ci rynkowej, a
dokonuj¹cy dostawy towarów lub
us³ugodawca nie ma zgodnie z art.
86, 88 i 90 oraz z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt
2 i ust. 3 pe³nego prawa do obni¿e-
nia kwoty podatku nale¿nego o
kwotê podatku naliczonego

� organ podatkowy okre�la wyso-
ko�æ obrotu na podstawie warto-
�ci rynkowej pomniejszonej o
kwotê podatku, je¿eli oka¿e siê, ¿e
zwi¹zek ten mia³ wp³yw na ustale-
nie wynagrodzenia z tytu³u dosta-
wy towarów lub �wiadczenia us³ug.

2. Zwi¹zek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
istnieje, gdy miêdzy kontrahentami lub oso-
bami pe³ni¹cymi u kontrahentów funkcje za-
rz¹dzaj¹ce, nadzorcze lub kontrolne zacho-
dz¹ powi¹zania o charakterze rodzinnym
lub z tytu³u przysposobienia, kapita³owym,
maj¹tkowym lub wynikaj¹ce ze stosunku
pracy. Zwi¹zek ten istnieje tak¿e, gdy któ-
rakolwiek z wymienionych osób ³¹czy funk-

cje zarz¹dzaj¹ce, nadzorcze lub kontrolne
u kontrahentów.

2.<7b> Zwi¹zek, o którym mowa w ust. 1,
istnieje, gdy miêdzy kontrahentami lub
osobami pe³ni¹cymi u kontrahentów
funkcje zarz¹dzaj¹ce, nadzorcze lub
kontrolne zachodz¹ powi¹zania o cha-
rakterze rodzinnym lub z tytu³u przy-
sposobienia, kapita³owym, maj¹tko-
wym lub wynikaj¹ce ze stosunku pra-
cy. Zwi¹zek ten istnieje tak¿e, gdy któ-
rakolwiek z wymienionych osób ³¹czy
funkcje zarz¹dzaj¹ce, nadzorcze lub
kontrolne u kontrahentów.

3. Przez powi¹zania rodzinne, o których
mowa w ust. 2, rozumie siê ma³¿eñstwo
oraz pokrewieñstwo lub powinowactwo do
drugiego stopnia.

4. Przez powi¹zania kapita³owe, o których
mowa w ust. 2, rozumie siê sytuacjê, w
której jedna z osób lub jeden z kontrahen-
tów posiada prawo g³osu wynosz¹ce co
najmniej 5% wszystkich praw g³osu lub
dysponuje bezpo�rednio lub po�rednio ta-
kim prawem.

5.<3a> Przepisy ust. 1-4 nie maj¹ zastosowania
w przypadku transakcji zawieranych po-
miêdzy podmiotami powi¹zanymi, w odnie-
sieniu do których w³a�ciwy organ podatko-
wy, na podstawie ustawy � Ordynacja po-
datkowa, wyda³ decyzjê o uznaniu prawi-
d³owo�ci wyboru i stosowania metody usta-
lania ceny transakcyjnej miêdzy podmiotami
powi¹zanymi.

Dzia³ VII

Zasady wymiaru i poboru podatku
z tytu³u importu towarów

Art. 33

1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 1 i 2, s¹ obowi¹zani do obliczenia i wy-
kazania w zg³oszeniu celnym kwoty podat-
ku, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych sta-
wek.

2. Je¿eli organ celny stwierdzi, ¿e w zg³osze-
niu celnym kwota podatku zosta³a wykaza-
na nieprawid³owo, naczelnik urzêdu celne-
go wydaje decyzjê okre�laj¹c¹ podatek w
prawid³owej wysoko�ci. Naczelnik urzêdu
celnego mo¿e okre�liæ kwotê podatku w
decyzji dotycz¹cej nale¿no�ci celnych.

3. Po przyjêciu zg³oszenia celnego podatnik
mo¿e wyst¹piæ do naczelnika urzêdu cel-
nego o wydanie decyzji okre�laj¹cej poda-
tek w prawid³owej wysoko�ci.

4. Podatnik jest obowi¹zany w terminie 10 dni,
licz¹c od dnia jego powiadomienia przez
organ celny o wysoko�ci nale¿no�ci po-
datkowych, do wp³acenia kwoty obliczo-
nego podatku.

5. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-
-4 i art. 34 podatnik jest obowi¹zany do za-
p³aty kwoty nale¿nego podatku w terminie i
na warunkach okre�lonych dla uiszczenia
c³a, równie¿ gdy towary zosta³y zwolnione
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od c³a lub stawki celne zosta³y zawieszone
albo obni¿one do wysoko�ci 0%.

6. Naczelnik urzêdu celnego jest obowi¹zany
do poboru podatku nale¿nego z tytu³u im-
portu towarów.

7. Organ celny zabezpiecza kwotê podatku,
je¿eli podatek ten nie zosta³ uiszczony, w
przypadkach i trybie stosowanych przy za-
bezpieczaniu nale¿no�ci celnych na pod-
stawie przepisów celnych.

8. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e, w drodze rozporz¹dzenia,
okre�liæ terminy zap³aty podatku inne ni¿
okre�lone w ust. 4 i 5 oraz warunki stoso-
wania innych terminów, uwzglêdniaj¹c
przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz prze-
bieg realizacji bud¿etu pañstwa.

Art. 34

1. W przypadkach innych ni¿ okre�lone w
art. 33 ust. 1-3 kwotê podatku nale¿nego z
tytu³u importu towarów okre�la naczelnik
urzêdu celnego w drodze decyzji.

2. Do nale¿no�ci podatkowych okre�lonych
zgodnie z art. 33 ust. 1 stosuje siê odpo-
wiednio przepisy celne dotycz¹ce powia-
damiania d³u¿nika o kwocie nale¿no�ci wy-
nikaj¹cych z d³ugu celnego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w
art. 33 ust. 2 i 3, s³u¿y odwo³anie do dyrek-
tora izby celnej, za po�rednictwem naczel-
nika urzêdu celnego, który wyda³ decyzjê.

4. Do postêpowañ, o których mowa w ust. 1
oraz w art. 33 ust. 2 i 3, stosuje siê przepi-
sy Ordynacji podatkowej.

Art. 35

Kopie decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2
i 3 oraz w art. 34, lub innych orzeczeñ wyda-
nych w sprawie podatku z tytu³u importu towa-
rów naczelnik urzêdu celnego i dyrektor izby
celnej s¹ obowi¹zani przes³aæ w terminie 5 dni
do urzêdu skarbowego w³a�ciwego dla podat-
nika w sprawie rozliczeñ podatku.

Art. 36

1. W przypadku gdy towary zostan¹ objête,
na terytorium pañstwa cz³onkowskiego in-
nym ni¿ terytorium kraju, procedur¹ sk³adu
celnego, tranzytu, odprawy czasowej z ca³-
kowitym zwolnieniem od nale¿no�ci celnych
przywozowych, uszlachetniania czynne-
go w systemie zawieszeñ i towary te prze-
stan¹ podlegaæ tym procedurom na teryto-
rium kraju, uwa¿a siê, i¿ import tych towa-
rów bêdzie dokonany na terytorium kraju.

2. W przypadku gdy towary zostan¹ objête,
na terytorium kraju, procedur¹ sk³adu cel-
nego, tranzytu, odprawy czasowej z ca³-
kowitym zwolnieniem od nale¿no�ci celnych
przywozowych, uszlachetniania czynne-
go w systemie zawieszeñ i towary te prze-
stan¹ podlegaæ tym procedurom na teryto-
rium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ te-
rytorium kraju, uwa¿a siê, i¿ import tych to-
warów nie bêdzie dokonany na terytorium
kraju.

Art. 37

1. Podatnik jest obowi¹zany zap³aciæ ró¿nicê
miêdzy podatkiem wynikaj¹cym z decyzji
naczelnika urzêdu celnego, o których mowa
w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a podat-
kiem pobranym przez ten organ w terminie
10 dni, licz¹c od dnia dorêczenia tych de-
cyzji.

2. Ró¿nica, o której mowa w ust. 1, dotycz¹-
ca podatku stanowi podatek naliczony w
rozumieniu art. 86 ust. 2.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio
do decyzji dyrektora izby celnej.

Art. 38

1. W zakresie nieuregulowanym w art. 17
ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 ust. 7-9 oraz art. 33-
-37 stosuje siê odpowiednio przepisy celne
dotycz¹ce poboru i wymiaru c³a, z wyj¹t-
kiem przepisów dotycz¹cych przed³u¿enia
terminu zap³aty, odroczenia p³atno�ci oraz
innych u³atwieñ p³atniczych przewidzia-
nych w przepisach celnych.

2. Je¿eli, zgodnie z przepisami celnymi, po-
wiadomienie d³u¿nika o wysoko�ci d³ugu
celnego nie mo¿e nast¹piæ z uwagi na
przedawnienie, a istnieje podstawa do ob-
liczenia lub zweryfikowania nale¿no�ci po-
datkowych, naczelnik urzêdu celnego mo¿e
okre�liæ elementy kalkulacyjne wed³ug za-
sad okre�lonych w przepisach celnych na
potrzeby prawid³owego okre�lenia nale¿-
nego podatku z tytu³u importu towarów.

Art. 39

Organem podatkowym w³a�ciwym w sprawie
postêpowañ dotycz¹cych odroczenia terminu
p³atno�ci podatku, roz³o¿enia na raty zap³aty
podatku lub zaleg³o�ci podatkowej wraz z od-
setkami za zw³okê, zwrotu nadp³aty oraz ulg
podatkowych okre�lonych w Ordynacji podat-
kowej jest naczelnik urzêdu skarbowego w³a-
�ciwy dla podatnika.

Art. 40

W przypadku gdy kwota podatku zosta³a nad-
p³acona, podatnikowi nie przys³uguje zwrot
nadp³aconego podatku, je¿eli kwota nadp³aco-
nego w imporcie podatku pomniejszy³a kwotê
podatku nale¿nego.

Dzia³ VIII

Wysoko�æ opodatkowania

Rozdzia³ 1

Stawki

Art. 41

1. Stawka podatku wynosi 22%, z zastrze¿e-
niem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120
ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

1.<7b> Stawka podatku wynosi 22%, z za-
strze¿eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119
ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129
ust. 1.

2. Dla towarów i us³ug, wymienionych w za-
³¹czniku nr 3 do ustawy, stawka podatku
wynosi 7%, z zastrze¿eniem ust. 12 i
art. 114 ust. 1.

3. W wewn¹trzwspólnotowej dostawie towa-
rów stawka podatku wynosi 0%, z zastrze-
¿eniem art. 42.

4. W eksporcie towarów, o którym mowa w
art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

5. W eksporcie towarów, o którym mowa w
art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolni-
ków rycza³towych stawka podatku wyno-
si 0%, pod warunkiem prowadzenia przez
podatnika ewidencji okre�lonej w art. 109
ust. 3.

6. Stawkê podatku 0% stosuje siê w ekspor-
cie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5,
pod warunkiem ¿e podatnik przed z³o¿e-
niem deklaracji podatkowej za dany miesi¹c
otrzyma³ dokument potwierdzaj¹cy wywóz
towaru poza terytorium Wspólnoty.

7. Je¿eli warunek, o którym mowa w ust. 6,
nie zosta³ spe³niony, podatnik nie wykazuje
tej dostawy w ewidencji, o której mowa w
art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczenio-
wy, lecz w okresie nastêpnym, stosuj¹c
stawkê podatku 0%, pod warunkiem otrzy-
mania dokumentu wymienionego w ust. 6
przed z³o¿eniem deklaracji podatkowej za
ten okres. W razie nieotrzymania tego do-
kumentu w terminie okre�lonym w zdaniu
poprzednim maj¹ zastosowanie stawki w³a-
�ciwe dla dostawy tego towaru na teryto-
rium kraju.

8. Przepis ust. 7 stosuje siê w przypadku, gdy
podatnik posiada dokument celny potwier-
dzaj¹cy procedurê wywozu.

9.<2a> Otrzymanie przez podatnika dokumentu
potwierdzaj¹cego wywóz towaru poza te-
rytorium Wspólnoty w terminie pó�niejszym
ni¿ okre�lony w ust. 7 upowa¿nia podatni-
ka do dokonania korekty podatku nale¿nego
w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w
którym podatnik otrzyma³ ten dokument.

10. Stawkê podatku, o której mowa w ust. 2,
stosuje siê do dostaw na terytorium kraju
towarów wymienionych w poz. 129-134
za³¹cznika nr 3 do ustawy, dla jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej, przeznaczo-
nych na cele ochrony przeciwpo¿arowej.

11.<2a> Przepisy ust. 4 i 5 stosuje siê odpowied-
nio w eksporcie towarów, o którym mowa
w art. 2 pkt 8 lit. b, je¿eli podatnik przed
z³o¿eniem deklaracji podatkowej za okres
rozliczeniowy, w którym dokona³ dostawy
towarów, posiada kopiê dokumentu, w któ-
rym urz¹d celny okre�lony w przepisach
celnych potwierdzi³ wywóz tych towarów
poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, musi
wynikaæ to¿samo�æ towaru bêd¹cego
przedmiotem dostawy i wywozu. Przepis
ust. 9 stosuje siê odpowiednio.

12. Stawkê podatku, o której mowa w ust. 2,
stosuje siê do czynno�ci wymienionych w
poz. 161 za³¹cznika nr 3 do ustawy, przy
spe³nieniu warunków okre�lonych dla bu-
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downictwa spo³ecznego na podstawie od-
rêbnych przepisów.

12.<7b> Stawkê podatku, o której mowa w
ust. 2, stosuje siê do dostawy, budo-
wy, remontu, modernizacji, termomo-
dernizacji lub przebudowy obiektów
budowlanych lub ich czê�ci zaliczo-
nych do budownictwa objêtego spo-
³ecznym programem mieszkaniowym.

12a.<7b> Przez budownictwo objête spo-
³ecznym programem mieszkaniowym
rozumie siê obiekty budownictwa
mieszkaniowego lub ich czê�ci, z wy-
³¹czeniem lokali u¿ytkowych, oraz lo-
kale mieszkalne w budynkach nie-
mieszkalnych sklasyfikowanych w
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budow-
lanych w dziale 12, a tak¿e obiekty skla-
syfikowane w Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych w klasie ex
1264 � wy³¹cznie budynki instytucji
ochrony zdrowia �wiadcz¹cych us³ugi
zakwaterowania z opiek¹ lekarsk¹ i
pielêgniarsk¹, zw³aszcza dla ludzi star-
szych i niepe³nosprawnych, z zastrze-
¿eniem ust. 12b.

12b.<7b> Do budownictwa objêtego spo³ecz-
nym programem mieszkaniowym
okre�lonego w ust. 12a nie zalicza siê:
1) budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych, których powierzchnia
u¿ytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których po-
wierzchnia u¿ytkowa przekracza
150 m2.

12c.<7b> W przypadku budownictwa miesz-
kaniowego o powierzchni przekracza-
j¹cej limity okre�lone w ust. 12b staw-
kê podatku, o której mowa w ust. 2,
stosuje siê tylko do czê�ci podstawy
opodatkowania odpowiadaj¹cej udzia-
³owi powierzchni u¿ytkowej kwalifiku-
j¹cej do budownictwa objêtego spo-
³ecznym programem mieszkaniowym
w ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej.

13. Towary i us³ugi bêd¹ce przedmiotem czyn-
no�ci, o których mowa w art. 5, niewymie-
nione w klasyfikacjach wydanych na pod-
stawie przepisów o statystyce publicznej
podlegaj¹ opodatkowaniu stawk¹ w wy-
soko�ci 22%, z wyj¹tkiem tych, dla których
w ustawie lub przepisach wykonawczych
okre�lono inn¹ stawkê.

14. Zmiany w klasyfikacjach statystycznych
wydanych na podstawie przepisów o sta-
tystyce publicznej oraz w kluczach powi¹-
zañ miêdzy tymi klasyfikacjami wprowadzo-
ne po dniu wej�cia w ¿ycie tej ustawy nie
powoduj¹ zmian w opodatkowaniu podat-
kiem, je¿eli nie zosta³y okre�lone w usta-
wie.

15. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z ministrem w³a-
�ciwym do spraw gospodarki oraz po za-
siêgniêciu opinii Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego, do celów poboru podatku
w imporcie okre�li, w drodze rozporz¹dze-

nia, wykazy towarów wymienionych w za-
³¹cznikach nr 3 i 6 do ustawy w uk³adzie
odpowiadaj¹cym Polskiej Scalonej Nomen-
klaturze Towarowej Handlu Zagranicznego
(PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN).

16. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporz¹dzenia, mo¿e
obni¿aæ stawki podatku do wysoko�ci 0%,
3% lub 7% dla dostaw niektórych towarów
i �wiadczenia niektórych us³ug albo dla czê-
�ci tych dostaw lub czê�ci �wiadczenia
us³ug oraz okre�laæ warunki stosowania ob-
ni¿onych stawek, uwzglêdniaj¹c:
1) specyfikê obrotu niektórymi towarami i

�wiadczenia niektórych us³ug;
2) przebieg realizacji bud¿etu pañstwa;
3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 42

1. Wewn¹trzwspólnotowa dostawa towarów
podlega opodatkowaniu wed³ug stawki po-
datku 0%, pod warunkiem ¿e:
1) podatnik dokona³ dostawy na rzecz na-

bywcy posiadaj¹cego w³a�ciwy i wa¿-
ny numer identyfikacyjny dla transakcji
wewn¹trzwspólnotowych, nadany
przez pañstwo cz³onkowskie w³a�ci-
we dla nabywcy, zawieraj¹cy dwulite-
rowy kod stosowany dla podatku od
warto�ci dodanej, i poda³ ten numer oraz
swój numer, o którym mowa w art. 97
ust. 10, na fakturze stwierdzaj¹cej do-
stawê towarów;

2) podatnik przed z³o¿eniem deklaracji po-
datkowej za dany okres rozliczeniowy,
o którym mowa w art. 99, posiada w
swojej dokumentacji dowody, ¿e towa-
ry bêd¹ce przedmiotem wewn¹trz-
wspólnotowej dostawy zosta³y wywie-
zione z terytorium kraju i dostarczone
do nabywcy na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kra-
ju.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
uznaje siê za spe³nione równie¿ wówczas,
gdy nie s¹ spe³nione wymagania w zakre-
sie:
1) nabywcy � w przypadkach, o których

mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4;
2) dokonuj¹cego dostawy � w przypad-

ku, o którym mowa w art. 16.
3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

s¹ nastêpuj¹ce dokumenty, je¿eli ³¹cznie
potwierdzaj¹ dostarczenie towarów bêd¹-
cych przedmiotem wewn¹trzwspólnotowej
dostawy towarów do nabywcy znajduj¹-
cego siê na terytorium pañstwa cz³onkow-
skiego innym ni¿ terytorium kraju:
1) dokumenty przewozowe otrzymane od

przewo�nika (spedytora) odpowie-
dzialnego za wywóz towarów z tery-
torium kraju, z których jednoznacznie
wynika, ¿e towary zosta³y dostarczo-
ne do miejsca ich przeznaczenia na te-
rytorium pañstwa cz³onkowskiego inne
ni¿ terytorium kraju � w przypadku gdy

przewóz towarów jest zlecany prze-
wo�nikowi (spedytorowi);

2)<2a> kopia faktury,
3) specyfikacja poszczególnych sztuk ³a-

dunku;
4)<2a> (uchylony)
� z zastrze¿eniem ust. 4 i 5.

4. W przypadku wywozu towarów bêd¹cych
przedmiotem wewn¹trzwspólnotowej do-
stawy towarów bezpo�rednio przez po-
datnika dokonuj¹cego takiej dostawy lub
przez jego nabywcê, przy u¿yciu w³asne-
go �rodka transportu podatnika lub nabyw-
cy, podatnik oprócz dokumentów, o których
mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadaæ
dokument zawieraj¹cy co najmniej:
1) imiê i nazwisko lub nazwê oraz adres

siedziby lub miejsca zamieszkania po-
datnika dokonuj¹cego wewn¹trzwspól-
notowej dostawy towarów oraz na-
bywcy tych towarów;

2) adres, pod który s¹ przewo¿one towa-
ry, w przypadku gdy jest inny ni¿ adres
siedziby lub miejsca zamieszkania na-
bywcy;

3) okre�lenie towarów i ich ilo�ci;
4) potwierdzenie przyjêcia towarów

przez nabywcê do miejsca, o którym
mowa w pkt 1 lub 2, znajduj¹cego siê
na terytorium pañstwa cz³onkowskie-
go innym ni¿ terytorium kraju;

5) rodzaj oraz numer rejestracyjny �rodka
transportu, którym s¹ wywo¿one towa-
ry lub numer lotu � w przypadku gdy
towary przewo¿one s¹ �rodkami trans-
portu lotniczego.

5. W przypadku wywozu przez nabywcê no-
wych �rodków transportu bez u¿ycia inne-
go �rodka transportu (przewozowego) po-
datnik oprócz dokumentów, o których mowa
w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadaæ doku-
ment zawieraj¹cy dane umo¿liwiaj¹ce pra-
wid³ow¹ identyfikacjê podatnika dokonuj¹-
cego dostaw i nabywcy oraz nowego �rod-
ka transportu, w szczególno�ci:
1) dane dotycz¹ce podatnika i nabywcy,
2) dane pozwalaj¹ce jednoznacznie ziden-

tyfikowaæ przedmiot dostawy jako
nowy �rodek transportu,

3) datê dostawy,
4) podpisy podatnika i nabywcy,
5) o�wiadczenie nabywcy o wywozie no-

wego �rodka transportu poza teryto-
rium kraju w terminie 14 dni od dnia do-
stawy,

6) pouczenie nabywcy o skutkach niewy-
wi¹zania siê z obowi¹zku, o którym
mowa w pkt 5

� zwany dalej �dokumentem wywozu�.
6. Dokument wywozu podatnik wystawia w

ka¿dym przypadku, w którym ma zastoso-
wanie art. 106 ust. 6.

7. Dokument wywozu wype³nia siê w trzech
egzemplarzach, z których: jeden wydawa-
ny jest nabywcy, drugi � podatnik pozosta-
wia w swojej dokumentacji, trzeci � podat-
nik przesy³a wraz z faktur¹, o której mowa
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w art. 106 ust. 6, do w³a�ciwej jednostki w
urzêdzie obs³uguj¹cym ministra w³a�ciwe-
go do spraw finansów publicznych, która
na podstawie odrêbnych przepisów doko-
nuje wymiany z innymi pañstwami cz³on-
kowskimi informacji o podatku oraz o podat-
ku od warto�ci dodanej, zwanej dalej �biu-
rem wymiany informacji o podatku VAT�.

8. W przypadku przekroczenia terminu, o któ-
rym mowa w ust. 5 pkt 5, nabywca nowe-
go �rodka transportu jest obowi¹zany
pierwszego dnia po up³ywie tego terminu
do zap³aty podatku od dokonanej na jego
rzecz dostawy tego �rodka transportu.

9. Kwotê podatku zap³aconego zgodnie z
ust. 8 zwraca siê na wniosek nabywcy no-
wego �rodka transportu, w przypadku gdy
nowy �rodek transportu zostanie wywie-
ziony na terytorium pañstwa cz³onkowskie-
go inne ni¿ terytorium kraju i tam zostanie
zarejestrowany, je¿eli podlega obowi¹zko-
wi rejestracji, przy czym nabywca ma obo-
wi¹zek udowodniæ na podstawie posiada-
nych dokumentów wywóz tego �rodka
transportu i jego zarejestrowanie. Podatek
zwraca urz¹d skarbowy, który pobra³ ten
podatek.

10. W przypadku gdy nabywca, o którym mowa
w ust. 5, przed zarejestrowaniem nowego
�rodka transportu na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium kraju
dokona dostawy tego �rodka transportu na
terytorium kraju, od czynno�ci tej podatek
nalicza i rozlicza nabywca �rodka trans-
portu, który rejestruje ten �rodek transportu
na terytorium kraju.

11. W przypadku gdy dokumenty, o których
mowa w ust. 3-5, nie potwierdzaj¹ jedno-
znacznie dostarczenia do nabywcy znaj-
duj¹cego siê na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego innym ni¿ terytorium kraju towa-
rów, dowodami, o których mowa w ust. 1
pkt 2, mog¹ byæ równie¿ inne dokumenty
wskazuj¹ce, ¿e nast¹pi³a dostawa we-
wn¹trzwspólnotowa, w szczególno�ci:
1) korespondencja handlowa z nabywc¹,

w tym jego zamówienie;
2) dokumenty dotycz¹ce ubezpieczenia

lub kosztów frachtu;
3) dokument potwierdzaj¹cy zap³atê za

towar, z wyj¹tkiem przypadków, gdy
dostawa ma charakter nieodp³atny lub
zobowi¹zanie jest realizowane w innej
formie, w takim przypadku inny � doku-
ment stwierdzaj¹cy wyga�niêcie zobo-
wi¹zania;

4)<2a> dowód potwierdzaj¹cy przyjêcie
przez nabywcê towaru na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ te-
rytorium kraju.

12. Je¿eli warunek, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, nie zosta³ spe³niony przed z³o¿eniem
deklaracji podatkowej za dany okres, po-
datnik wykazuje tê dostawê w ewidencji, o
której mowa w art. 109 ust. 3, jako dosta-
wê na terytorium kraju.

13. Otrzymanie przez podatnika dowodu, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie pó�-
niejszym ni¿ okre�lony w ust. 12 upowa¿-
nia podatnika do dokonania korekty z³o¿o-
nej deklaracji podatkowej oraz informacji
podsumowuj¹cej, o której mowa w art. 100
ust. 1, w której wykaza³ dostawê towarów.

14. Przepisy ust. 1-4 i 11-13 stosuje siê odpo-
wiednio do wewn¹trzwspólnotowej dosta-
wy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.

15. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, inny ni¿ ustalony w ust. 3-11
sposób dokumentowania wywozu towa-
rów z terytorium kraju i dostarczenia ich
nabywcy na terytorium pañstwa cz³onkow-
skiego inne ni¿ terytorium kraju, uwzglêd-
niaj¹c:
1) konieczno�æ odpowiedniego dokumen-

towania wewn¹trzwspólnotowej do-
stawy towarów i identyfikacji czynno-
�ci dokonanych przez grupy podatni-
ków;

2) potrzebê zapewnienia kontroli prawid³o-
wo�ci rozliczania podatku;

3) specyfikê niektórych rodzajów us³ug
transportowych.

16. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia, wzór dokumentu, o którym mowa w
ust. 5, uwzglêdniaj¹c:
1) konieczno�æ odpowiedniego dokumen-

towania wewn¹trzwspólnotowej do-
stawy towarów i identyfikacji czynno-
�ci dokonanych przez grupy podatni-
ków;

2) potrzebê zapewnienia kontroli prawid³o-
wo�ci rozliczania podatku;

3) potrzebê zapewnienia prawid³owej wy-
miany informacji dotycz¹cych nowych
�rodków transportu zgodnie z odrêb-
nymi przepisami.

Rozdzia³ 2

Zwolnienia

Art. 43

1. Zwalnia siê od podatku:
1) us³ugi wymienione w za³¹czniku nr 4

do ustawy;
2) dostawê towarów u¿ywanych, z za-

strze¿eniem pkt 10, pod warunkiem ¿e
w stosunku do tych towarów nie przy-
s³ugiwa³o dokonuj¹cemu ich dostawy
prawo do obni¿enia kwoty podatku na-
le¿nego o kwotê podatku naliczonego;
zwolnienie dotyczy równie¿ u¿ywa-
nych budynków i budowli lub ich czê-
�ci, bêd¹cych przedmiotem umowy naj-
mu, dzier¿awy lub innych umów o po-
dobnym charakterze;

3) dostawê produktów rolnych pochodz¹-
cych z w³asnej dzia³alno�ci rolniczej,
dokonywan¹ przez rolnika rycza³towe-
go oraz �wiadczenie us³ug rolniczych
przez rolnika rycza³towego;

4) dostawê za cenê równ¹ warto�ci no-
minalnej znaczków pocztowych, zna-
ków skarbowych i innych znaków tego
typu;

5) dostawê ludzkich organów i mleka ko-
biecego;

6) dostawê krwi, osocza w pe³nym sk³a-
dzie, komórek krwi lub preparatów
krwiopochodnych pochodzenia ludzkie-
go, niebêd¹cych lekami;

7) dostawê, ³¹cznie z po�rednictwem, do-
tycz¹c¹ walut, banknotów i monet u¿y-
wanych jako prawny �rodek p³atniczy,
z wy³¹czeniem przedmiotów kolekcjo-
nerskich, za które uwa¿a siê monety
ze z³ota, srebra lub innego metalu oraz
banknoty, które nie s¹ zwykle u¿ywa-
ne jako prawny �rodek p³atniczy lub któ-
re maj¹ warto�æ numizmatyczn¹;

8) dostawê z³ota dla Narodowego Banku
Polskiego;

9) dostawê terenów niezabudowanych
innych ni¿ tereny budowlane oraz prze-
znaczone pod zabudowê;

10) dostawê obiektów budownictwa
mieszkaniowego lub ich czê�ci, z wy-
j¹tkiem obiektów i ich czê�ci, które maj¹
byæ zasiedlone lub zamieszkane po raz
pierwszy; zwolnienie nie dotyczy czê-
�ci budynków przeznaczonych na cele
inne ni¿ mieszkaniowe;

11) czynno�ci wykonywane na rzecz
cz³onków spó³dzielni, którym przys³ugu-
j¹ spó³dzielcze prawa do lokali mieszkal-
nych, cz³onków spó³dzielni bêd¹cych
w³a�cicielami lokali mieszkalnych lub na
rzecz w³a�cicieli lokali mieszkalnych nie-
bêd¹cych cz³onkami spó³dzielni, za któ-
re s¹ pobierane op³aty, zgodnie z art. 4
ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych;

12) us³ugi zarz¹dzania:
a) funduszami inwestycyjnymi i zbior-

czymi portfelami papierów warto-
�ciowych � w rozumieniu przepi-
sów o funduszach inwestycyj-
nych,

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy
inwestycyjnych, o których mowa w
lit. a, lub ich czê�ci¹,

c) ubezpieczeniowymi funduszami ka-
pita³owymi w rozumieniu przepisów
o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej,

d) otwartymi funduszami emerytalny-
mi w rozumieniu przepisów o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, a tak¿e Funduszem
Gwarancyjnym utworzonym na
podstawie tych przepisów,

e) pracowniczymi programami emery-
talnymi w rozumieniu przepisów o
pracowniczych programach eme-
rytalnych,

f ) obowi¹zkowym systemem rekom-
pensat oraz funduszem rozliczenio-
wym utworzonymi na podstawie
przepisów prawa o publicznym ob-
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rocie papierami warto�ciowymi, a
tak¿e innymi �rodkami i fundusza-
mi, które s¹ gromadzone lub two-
rzone w celu zabezpieczenia pra-
wid³owego rozliczenia transakcji
zawartych w obrocie na rynku re-
gulowanym w rozumieniu tych
przepisów albo w obrocie na gie³-
dach towarowych w rozumieniu
przepisów o gie³dach towarowych,
przez partnera centralnego, agen-
ta rozrachunkowego lub izbê rozli-
czeniow¹ w rozumieniu przepisów
o ostateczno�ci rozrachunku w
systemach p³atno�ci i systemach
rozrachunku papierów warto�cio-
wych oraz zasadach nadzoru nad
tymi systemami;

13) udzielanie licencji lub upowa¿nienie do
korzystania z licencji oraz przeniesie-
nie autorskiego prawa maj¹tkowego w
rozumieniu przepisów prawa autorskie-
go � w odniesieniu do programu kom-
puterowego � bez pobrania nale¿no�ci
na rzecz placówek o�wiatowych, o któ-
rych mowa w ust. 9;

14)<7b> �wiadczenie us³ug przez tech-
ników dentystycznych w ramach
wykonywania ich zawodu, jak rów-
nie¿ dostawê protez dentystycz-
nych lub sztucznych zêbów przez
dentystów oraz techników denty-
stycznych.

2. Przez towary u¿ywane, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, rozumie siê:
1) budynki i budowle lub ich czê�ci � je¿eli

od koñca roku, w którym zakoñczono
budowê tych obiektów, minê³o co naj-
mniej 5 lat;

2) pozosta³e towary, z wyj¹tkiem gruntów,
których okres u¿ywania przez podatni-
ka dokonuj¹cego ich dostawy wyniós³
co najmniej pó³ roku.

3. Rolnik rycza³towy dokonuj¹cy dostawy pro-
duktów rolnych lub �wiadcz¹cy us³ugi rol-
nicze, które s¹ zwolnione od podatku na
podstawie ust. 1 pkt 3, mo¿e zrezygnowaæ
z tego zwolnienia pod warunkiem:
1) dokonania w poprzednim roku podatko-

wym dostawy produktów rolnych oraz
�wiadczenia us³ug rolniczych o warto-
�ci przekraczaj¹cej 20 000 z³ oraz

2) dokonania zg³oszenia rejestracyjnego,
o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2, oraz

3) prowadzenia ewidencji, o której mowa
w art. 109 ust. 3.

4. Rolnik rycza³towy, który zamierza zrezygno-
waæ ze zwolnienia okre�lonego w ust. 1
pkt 3, jest obowi¹zany prowadziæ ewiden-
cjê, o której mowa w art. 109 ust. 1, przez
okres co najmniej 3 kolejnych miesiêcy po-
przedzaj¹cych bezpo�rednio miesi¹c, od
którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy
zrezygnowali ze zwolnienia od podatku,
mog¹ po up³ywie 3 lat od daty rezygnacji ze
zwolnienia ponownie skorzystaæ ze zwol-

nienia okre�lonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnie-
nie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
obowi¹zuje pod warunkiem pisemnego za-
wiadomienia naczelnika urzêdu skarbowe-
go przed pocz¹tkiem miesi¹ca (kwarta³u),
od którego podatnicy ci ponownie chc¹ sko-
rzystaæ ze zwolnienia.

6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie stosuje siê do dostawy towarów wy-
mienionych w ust. 2 pkt 1, je¿eli przed wpro-
wadzeniem ich do ewidencji �rodków trwa-
³ych lub w trakcie u¿ytkowania wydatki
poniesione przez podatnika na ulepszenie,
w rozumieniu przepisów o podatku docho-
dowym, stanowi³y co najmniej 30% warto-
�ci pocz¹tkowej, a podatnik:
1) mia³ prawo do obni¿enia kwoty podatku

nale¿nego o kwotê podatku naliczone-
go od tych wydatków;

2) u¿ytkowa³ te towary w okresie krót-
szym ni¿ 5 lat w celu wykonywania
czynno�ci opodatkowanych.

7. Zwolnienie okre�lone w ust. 1 pkt 10 nie ma
zastosowania w przypadku, o którym mowa
w art. 29 ust. 8.

8. Przez zarz¹dzanie, o którym mowa w ust. 1
pkt 12, rozumie siê:
1) zarz¹dzanie aktywami;
2) dystrybucjê tytu³ów uczestnictwa;
3) tworzenie rejestrów uczestników i ad-

ministrowanie nimi;
4) prowadzenie rachunków i rejestrów

aktywów;
5) przechowywanie aktywów.

9. Przez placówki o�wiatowe, o których mowa
w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie siê
szko³y i przedszkola publiczne i niepublicz-
ne, szko³y wy¿sze i placówki opiekuñczo-
-wychowawcze.

Art. 44

Zwalnia siê od podatku wewn¹trzwspólnoto-
we nabycie:

1) towarów, do których mia³yby zastoso-
wanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5-8;

2) towarów, których import na warunkach
okre�lonych w przepisach dotycz¹cych
importu towarów by³by zwolniony od
podatku;

3)<2a> towarów, o których mowa w art. 36
ust. 1.

Rozdzia³ 3

Zwolnienia z tytu³u importu towarów

Art. 45

1. Zwalnia siê od podatku import:
1) towarów objêtych procedur¹ uszla-

chetniania czynnego w systemie zawie-
szeñ w rozumieniu przepisów celnych;

2) towarów objêtych procedur¹ odprawy
czasowej z ca³kowitym zwolnieniem od
nale¿no�ci celnych przywozowych;

3) z³ota przez Narodowy Bank Polski;
4) powracaj¹cych z terytorium pañstwa

trzeciego, zwolnionych od c³a towarów,

dokonywany przez podatnika, który
wcze�niej wywióz³ te towary;

5) do portów przez podmioty zajmuj¹ce siê
rybo³ówstwem morskim ich w³asnych
po³owów, niebêd¹cych jeszcze przed-
miotem dostawy, w stanie nieprzetwo-
rzonym lub po zakonserwowaniu dla
celów dokonania dostawy;

6) ludzkich organów i mleka kobiecego;
7) krwi, osocza w pe³nym sk³adzie, komó-

rek krwi lub preparatów krwiopochod-
nych pochodzenia ludzkiego, niebêd¹-
cych lekami;

8) walut, banknotów i monet u¿ywanych
jako prawny �rodek p³atniczy, z wy³¹-
czeniem przedmiotów kolekcjonerskich,
za które uwa¿a siê monety ze z³ota,
srebra lub innego metalu oraz bankno-
ty, które nie s¹ zwykle u¿ywane jako
prawny �rodek p³atniczy lub które maj¹
warto�æ numizmatyczn¹;

9) towarów przez si³y zbrojne pañstw in-
nych ni¿ Rzeczpospolita Polska bêd¹-
cych sygnatariuszami Traktatu Pó³noc-
noatlantyckiego do u¿ytku w³asnego
takich si³ lub personelu cywilnego im
towarzysz¹cego lub te¿ w celu zaopa-
trzenia ich mes i kantyn, je¿eli si³y te
bior¹ udzia³ we wspólnych dzia³aniach
obronnych;

10)<1a> gazu w systemie gazowym lub ener-
gii elektrycznej w systemie elektroener-
getycznym.

2. Zwolnieñ, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2
i 5, nie stosuje siê, je¿eli na podstawie prze-
pisów celnych powstaje obowi¹zek uisz-
czenia c³a.

Art. 46

Na potrzeby stosowania art. 47-80:
1) za napoje alkoholowe uwa¿a siê piwo,

wino, aperitify na bazie wina lub alko-
holu, koniaki, likiery lub napoje spirytu-
sowe i inne podobne, klasyfikowane
wed³ug kodów objêtych pozycjami od
2203 do 2209 nomenklatury towarowej
taryfy celnej lub Nomenklatury Scalonej
(CN);

2) za tytoñ i wyroby tytoniowe uwa¿a siê
wyroby klasyfikowane wed³ug kodów
objêtych pozycjami od 2401 do 2403
nomenklatury towarowej taryfy celnej
lub Nomenklatury Scalonej (CN);

3) za rzeczy osobistego u¿ytku uwa¿a siê
towary bezpo�rednio u¿ywane przez
osobê fizyczn¹ lub wykorzystywane
w gospodarstwie domowym, je¿eli ich
ilo�æ lub rodzaj nie wskazuj¹ na prze-
znaczenie handlowe lub do dzia³alno-
�ci gospodarczej, a tak¿e przeno�ny
sprzêt niezbêdny do wykonywania
przez osobê zainteresowan¹ zawodu.

Art. 47

1. Zwalnia siê od podatku import rzeczy oso-
bistego u¿ytku osoby fizycznej przesiedla-
j¹cej siê z terytorium pañstwa trzeciego na
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terytorium kraju na pobyt sta³y, je¿eli ³¹cznie
s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1) rzeczy s³u¿y³y do osobistego u¿ytku tej

osobie w miejscu poprzedniego pobytu
poza terytorium Wspólnoty, z tym ¿e
towary nieprzeznaczone do konsump-
cji musia³y s³u¿yæ do takiego u¿ytku
przez okres co najmniej 6 miesiêcy
przed dniem zakoñczenia pobytu poza
terytorium Wspólnoty;

2) rzeczy bêd¹ u¿ywane na terytorium
kraju do takiego samego celu, w jakim
by³y u¿ywane poza terytorium Wspól-
noty;

3) osoba fizyczna przebywa³a poza tery-
torium Wspólnoty nieprzerwanie przez
okres co najmniej 12 miesiêcy poprze-
dzaj¹cych zmianê miejsca pobytu;

4) rzeczy te przez 12 miesiêcy od dnia
zg³oszenia do procedury dopuszcze-
nia do obrotu nie mog¹ zostaæ oddane
jako zabezpieczenie, sprzedane, wy-
najête, u¿yczone, wydzier¿awione lub
w inny sposób odst¹pione odp³atnie lub
nieodp³atnie bez wcze�niejszego poin-
formowania o tym organu celnego.

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w
ust. 1, nie stosuje siê do:
1) napojów alkoholowych;
2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3) �rodków transportu przeznaczonych

do dzia³alno�ci gospodarczej;
4) artyku³ów potrzebnych do wykonywa-

nia zawodu lub zajêcia, innych ni¿ prze-
no�ne przedmioty sztuki stosowanej lub
wyzwolonej.

3. Rzeczy osobistego u¿ytku zwolnione s¹ od
podatku, je¿eli zosta³y zg³oszone do proce-
dury dopuszczenia do obrotu przed up³y-
wem 12 miesiêcy od dnia przybycia osoby
przesiedlaj¹cej siê na terytorium kraju na
pobyt sta³y, a w przypadku osoby, która jest
obowi¹zana uzyskaæ zgodê odpowiednich
w³adz na taki pobyt, przed up³ywem 12 mie-
siêcy, licz¹c od dnia uzyskania takiej zgody,
z zachowaniem warunku okre�lonego w
ust. 4.

4. W przypadku sprzeda¿y lub przeniesienia
prawa w³asno�ci w inny sposób, wynaj-
mu, u¿yczenia, wydzier¿awienia lub inne-
go odst¹pienia rzeczy, o których mowa w
ust. 1, dokonanych przed up³ywem termi-
nu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, rzeczy te
s¹ opodatkowane podatkiem wed³ug sta-
wek obowi¹zuj¹cych w dniu tego odst¹-
pienia, z uwzglêdnieniem warto�ci celnej
ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

5. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w
ust. 1, stosuje siê tak¿e do rzeczy stano-
wi¹cych mienie osoby fizycznej, zg³oszo-
nych do procedury dopuszczenia do obro-
tu przed dniem przybycia tej osoby na tery-
torium kraju na pobyt sta³y lub dniem uzy-
skania zgody na pobyt sta³y, je¿eli osoba ta
zobowi¹¿e siê do przybycia na terytorium
kraju na pobyt sta³y przed up³ywem 6 mie-
siêcy od dnia przedstawienia organowi

celnemu takiego zobowi¹zania oraz z³o¿o-
ne zostanie zabezpieczenie w celu zagwa-
rantowania pokrycia kwoty podatku. Ter-
min okre�lony w ust. 1 pkt 1 liczy siê od
dnia dopuszczenia towaru do obrotu na te-
rytorium kraju.

6. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w
ust. 1, stosuje siê tak¿e:
1) do rzeczy osobistego u¿ytku osoby fi-

zycznej, która mia³a miejsce pobytu na
terytorium pañstwa trzeciego przez
okres krótszy ni¿ 12 miesiêcy, ale nie
krótszy ni¿ 6 miesiêcy, je¿eli osoba ta
uprawdopodobni, ¿e nie mia³a wp³ywu
na skrócenie pobytu;

2) w przypadku gdy przesiedlaj¹ca siê
osoba fizyczna nie zachowa³a terminu
okre�lonego w ust. 3, je¿eli osoba ta
uprawdopodobni, ¿e uchybienie nast¹-
pi³o bez jej winy.

Art. 48

1. Zwalnia siê od podatku import, z zastrze-
¿eniem ust. 3, rzeczy osobistego u¿ytku,
w tym tak¿e rzeczy nowych, nale¿¹cych
do osoby przybywaj¹cej na terytorium kra-
ju na pobyt sta³y w zwi¹zku z zawarciem
zwi¹zku ma³¿eñskiego, je¿eli osoba ta mia-
³a miejsce pobytu na terytorium pañstwa trze-
ciego przez okres co najmniej 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych zmianê miejsca pobytu.

2. Zwolnienie od podatku stosuje siê tak¿e do
prezentów zwyczajowo ofiarowanych w
zwi¹zku z zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskie-
go przez osoby, o których mowa w ust. 1,
przesy³anych przez osoby maj¹ce miejsce
pobytu na terytorium pañstwa trzeciego,
pod warunkiem ¿e warto�æ poszczegól-
nych prezentów nie jest wy¿sza ni¿ kwota
wyra¿ona w z³otych odpowiadaj¹ca rów-
nowarto�ci 1000 euro.

3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w
ust. 1 i 2, nie stosuje siê do:
1) napojów alkoholowych;
2) tytoniu i wyrobów tytoniowych.

4. Towary, o których mowa w ust. 1 i 2, podle-
gaj¹ zwolnieniu od podatku, je¿eli zosta³y zg³o-
szone do procedury dopuszczenia do obrotu
przed up³ywem 4 miesiêcy od dnia zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego przez osobê upraw-
nion¹ do zwolnienia od podatku i je¿eli osoba
ta przedstawi³a dokument potwierdzaj¹cy
zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego.

5. Zwolnienie od podatku stosuje siê tak¿e do
towarów zg³oszonych do procedury do-
puszczenia do obrotu przez osobê upraw-
nion¹ do korzystania ze zwolnienia przed
ustalonym dniem zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego, nie wcze�niej jednak ni¿ 2 miesi¹ce
przed tym dniem, je¿eli zostanie z³o¿one
zabezpieczenie w celu zagwarantowania
pokrycia kwoty podatku.

6. Towary, o których mowa w ust. 1 i 2, przez
12 miesiêcy od dnia zg³oszenia do proce-
dury dopuszczenia do obrotu nie mog¹ zo-
staæ oddane jako zabezpieczenie, sprze-
dane, wynajête, u¿yczone, wydzier¿awio-

ne lub w inny sposób odst¹pione odp³atnie
lub nieodp³atnie bez uprzedniego poinfor-
mowania o tym organu celnego.

7. W przypadku sprzeda¿y lub przeniesienia
prawa w³asno�ci w inny sposób, wynaj-
mu, u¿yczenia, wydzier¿awienia lub inne-
go odst¹pienia rzeczy, o których mowa w
ust. 1 i 2, dokonanych przed up³ywem ter-
minu, o którym mowa w ust. 6, rzeczy te s¹
opodatkowane podatkiem wed³ug stawek
obowi¹zuj¹cych w dniu tego odst¹pienia, z
uwzglêdnieniem ich warto�ci celnej ustalo-
nej przez organ celny dla tego dnia.

Art. 49

1. Zwalnia siê od podatku import rzeczy po-
chodz¹cych ze spadku otrzymanych przez:
1) osobê fizyczn¹ posiadaj¹c¹ miejsce za-

mieszkania na terytorium kraju lub
2) prowadz¹c¹ dzia³alno�æ niedochodow¹

osobê prawn¹ posiadaj¹c¹ siedzibê na
terytorium kraju.

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w
ust. 1, nie stosuje siê do:
1) napojów alkoholowych;
2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3) �rodków transportu przeznaczonych

do dzia³alno�ci gospodarczej;
4) artyku³ów potrzebnych do wykonywa-

nia zawodu lub zajêcia, innych ni¿ prze-
no�ne przedmioty sztuki stosowanej lub
wyzwolonej, u¿ywanych do wykony-
wania zawodu lub zajêcia przez osobê
zmar³¹;

5) zapasów surowców, pó³produktów lub
wyrobów gotowych;

6) ¿ywego inwentarza i zapasów produk-
tów rolnych, których ilo�æ jest wiêksza
ni¿ przeznaczona na niezbêdne potrze-
by domowe rodziny.

3. Rzeczy, o których mowa w ust. 1, podlega-
j¹ zwolnieniu od podatku, je¿eli zosta³y zg³o-
szone do procedury dopuszczenia do ob-
rotu przed up³ywem 2 lat, licz¹c od dnia
ostatecznego nabycia spadku przez osobê
uprawnion¹. Okres ten mo¿e byæ wyd³u¿o-
ny przez w³a�ciwy organ podatkowy w
wyj¹tkowych przypadkach.

Art. 50

1. Zwalnia siê od podatku import wyposa¿e-
nia, materia³ów szkolnych i innych artyku-
³ów stanowi¹cych zwyk³e wyposa¿enie
pokoju studenta lub ucznia, nale¿¹cych do
osoby przybywaj¹cej na terytorium kraju w
celu nauki, je¿eli s¹ one wykorzystywane
na potrzeby osobiste studenta lub ucznia.

2. Na potrzeby stosowania ust. 1, przez:
1) ucznia lub studenta rozumie siê osobê

zapisan¹ do placówki edukacyjnej w
celu uczêszczania na kursy w pe³nym
wymiarze przez ni¹ oferowane;

2) wyposa¿enie rozumie siê bieliznê i po-
�ciel, jak równie¿ ubrania stare lub nowe;

3) materia³y szkolne rozumie siê przedmio-
ty i instrumenty (³¹cznie z kalkulatorami
i maszynami do pisania) zwykle u¿y-
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wane przez uczniów lub studentów do
nauki.

Art. 51

1. Zwalnia siê od podatku import towarów
umieszczonych w przesy³kach wysy³anych
z terytorium pañstwa trzeciego bezpo�red-
nio do odbiorcy przebywaj¹cego na teryto-
rium kraju, pod warunkiem ¿e ³¹czna war-
to�æ towarów w przesy³ce nie przekracza
kwoty wyra¿onej w z³otych odpowiadaj¹-
cej równowarto�ci 22 euro.

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w
ust. 1, nie stosuje siê do:
1) napojów alkoholowych;
2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3) perfum i wód toaletowych.

3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w
ust. 1, nie stosuje siê do towarów importo-
wanych w drodze zamówienia wysy³ko-
wego.

Art. 52

1. Zwalnia siê od podatku import, z zastrze-
¿eniem ust. 2, towarów umieszczonych w
przesy³ce wysy³anej z terytorium pañstwa
trzeciego przez osobê fizyczn¹ i przezna-
czonej dla osoby fizycznej przebywaj¹cej
na terytorium kraju, je¿eli ³¹cznie s¹ spe³-
nione nastêpuj¹ce warunki:
1) ilo�æ i rodzaj towarów nie wskazuj¹ na

ich przeznaczenie handlowe;
2) odbiorca nie jest obowi¹zany do uisz-

czenia op³at na rzecz nadawcy w
zwi¹zku z otrzymaniem przesy³ki;

3) przesy³ki maj¹ charakter okazjonalny.
2. Towary, o których mowa w ust. 1, s¹ zwol-

nione od podatku w ramach nastêpuj¹cych
norm:
1) napoje alkoholowe:

a) napoje powsta³e w wyniku desty-
lacji i wyroby spirytusowe o mocy
objêto�ciowej alkoholu powy¿ej
22%, alkohol etylowy nieska¿ony o
mocy objêto�ciowej alkoholu wyno-
sz¹cej 80% i wiêcej � 1 litr lub

b) napoje otrzymywane w wyniku de-
stylacji i wyroby spirytusowe, ape-
ritify na bazie wina lub alkoholu, ta-
fia, sake lub podobne napoje o mocy
objêto�ciowej alkoholu nieprzekra-
czaj¹cej 22%, wina musuj¹ce, wina
wzmacniane � 1 litr lub

c) wina inne ni¿ musuj¹ce � 2 litry;
2) tytoñ i wyroby tytoniowe:

a) papierosy � 50 sztuk, lub
b) cygaretki (cygara o ciê¿arze nie

wiêkszym ni¿ 3 g) � 25 sztuk, lub
c) cygara � 10 sztuk, lub
d) tytoñ do palenia � 50 g;

3) perfumy � 50 g lub wody toaletowe �
0,25 l;

4) kawa � 500 g lub ekstrakty i esencje
kawy � 200 g;

5) herbata � 100 g lub ekstrakty i esencje
herbaty � 40 g.

3. Zwolnienia od podatku, o których mowa w
ust. 1, stosuje siê, je¿eli warto�æ przesy³ki
nie przekracza kwoty wyra¿onej w z³otych
odpowiadaj¹cej równowarto�ci 45 euro.

4. Towary, o których mowa w ust. 2, zawarte
w przesy³ce w ilo�ciach przekraczaj¹cych
okre�lone limity podlegaj¹ ca³kowitemu wy-
³¹czeniu ze zwolnienia.

Art. 53

1. Zwalnia siê od podatku import, z zastrze-
¿eniem ust. 3-5, �rodków trwa³ych i innego
wyposa¿enia, nale¿¹cych do przedsiêbior-
cy wykonuj¹cego w celach zarobkowych i
na w³asny rachunek dzia³alno�æ gospodar-
cz¹, który zaprzesta³ prowadzenia tej dzia-
³alno�ci na terytorium pañstwa trzeciego i
zamierza wykonywaæ podobn¹ dzia³alno�æ
na terytorium kraju, je¿eli ³¹cznie s¹ spe³-
nione nastêpuj¹ce warunki:
1) �rodki trwa³e i inne wyposa¿enie by³y

u¿ywane przez przedsiêbiorcê w miej-
scu poprzedniego wykonywania dzia-
³alno�ci przez okres co najmniej 12 mie-
siêcy przed dniem zaprzestania dzia-
³alno�ci przedsiêbiorstwa na terytorium
pañstwa trzeciego;

2) �rodki trwa³e i inne wyposa¿enie s¹
przeznaczone na terytorium kraju do
takiego samego celu, w jakim by³y u¿y-
wane na terytorium pañstwa trzecie-
go;

3) rodzaj i ilo�æ przywo¿onych rzeczy od-
powiadaj¹ rodzajowi i skali dzia³alno�ci
prowadzonej przez przedsiêbiorcê.

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia od
podatku, o którym mowa w ust. 1, przez
w³a�ciciela gospodarstwa rolnego zwolnio-
ny od podatku jest tak¿e import ¿ywego in-
wentarza.

3. Zwolnienia od podatku nie stosuje siê w
przypadku zaprzestania dzia³alno�ci w
zwi¹zku z po³¹czeniem siê przedsiêbior-
ców lub nabyciem albo przejêciem w po-
siadanie przez przedsiêbiorcê krajowego
zorganizowanej czê�ci mienia przedsiêbior-
cy zagranicznego, je¿eli nie powoduje to
rozpoczêcia prowadzenia nowej dzia³alno-
�ci.

4. Zwolnienia od podatku nie stosuje siê rów-
nie¿ do:
1) �rodków transportu, które nie s³u¿¹ do

wykonywania dzia³alno�ci gospodar-
czej;

2) towarów przeznaczonych do spo¿y-
cia przez ludzi lub zwierzêta;

3) paliwa;
4) zapasów surowców, pó³produktów i

wyrobów gotowych;
5) inwentarza ¿ywego stanowi¹cego w³a-

sno�æ przedsiêbiorcy, który prowadzi
dzia³alno�æ w zakresie obrotu zwierzê-
tami hodowlanymi.

5. �rodki trwa³e i inne wyposa¿enie podlegaj¹
zwolnieniu od podatku, je¿eli zosta³y zg³o-
szone do procedury dopuszczenia do ob-
rotu przed up³ywem 12 miesiêcy, licz¹c od

dnia zaprzestania dzia³alno�ci przedsiêbior-
stwa na terytorium pañstwa trzeciego.

6. �rodki trwa³e i inne wyposa¿enie, zwolnione
od podatku, przez 12 miesiêcy, licz¹c od dnia
zg³oszenia do procedury dopuszczenia do
obrotu, nie mog¹ zostaæ oddane jako zabez-
pieczenie, sprzedane, wynajête, u¿yczone,
wydzier¿awione lub w inny sposób odst¹-
pione odp³atnie lub nieodp³atnie bez uprzed-
niego poinformowania o tym organu celnego.
W odniesieniu do wypo¿yczania lub przeka-
zania okres ten mo¿e byæ w uzasadnionych
przypadkach wyd³u¿ony do 36 miesiêcy
przez naczelnika urzêdu skarbowego.

7. W przypadku sprzeda¿y lub przeniesienia
prawa w³asno�ci w inny sposób, wynaj-
mu, u¿yczenia, wydzier¿awienia lub inne-
go odst¹pienia rzeczy zwolnionych od po-
datku na podstawie ust. 1 i 2, dokonanych
przed up³ywem okresu, o którym mowa w
ust. 6, rzeczy te s¹ opodatkowane podat-
kiem wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w
dniu tego odst¹pienia, z uwzglêdnieniem
warto�ci celnej ustalonej dla tego dnia przez
organ celny.

8. Do osób wykonuj¹cych wolne zawody, któ-
re uzyska³y prawo do wykonywania takich
zawodów na terytorium kraju, oraz do osób
prawnych nieprowadz¹cych dzia³alno�ci
gospodarczej, które przenosz¹ swoj¹ dzia-
³alno�æ z terytorium pañstwa trzeciego na
terytorium kraju, ust. 1-7 stosuje siê odpo-
wiednio.

Art. 54

1. Zwalnia siê od podatku import produktów
rolnych oraz produktów hodowli, pszcze-
larstwa, ogrodnictwa i le�nictwa, uzyska-
nych w gospodarstwach zlokalizowanych
na terytorium pañstwa trzeciego, granicz¹-
cych z terytorium kraju, prowadzonych
przez rolnika prowadz¹cego g³ówne gospo-
darstwo rolne na terytorium kraju, je¿eli ³¹cz-
nie s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1) w przypadku produktów hodowli � pro-

dukty uzyskano od zwierz¹t wyhodo-
wanych na terytorium kraju lub dopusz-
czonych do obrotu na terytorium kraju;

2) produkty te zosta³y poddane jedynie za-
biegom, które zwykle s¹ dokonywane
po ich zebraniu lub wyprodukowaniu;

3) zg³oszenie celne do procedury dopusz-
czenia do obrotu tych produktów jest
dokonywane przez rolnika lub w jego
imieniu.

2. Do produktów rybo³ówstwa i gospodarki
rybnej prowadzonej przez polskich ryba-
ków w wodach p³yn¹cych i jeziorach sta-
nowi¹cych granicê Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz do produktów ³owiectwa prowa-
dzonego przez polskich my�liwych na tych
jeziorach i wodach p³yn¹cych przepis ust. 1
stosuje siê odpowiednio.

Art. 55

Zwalnia siê od podatku import, na zasadzie wza-
jemno�ci, nasion, nawozów i produktów s³u¿¹-
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cych do uprawy ziemi i ro�lin, przeznaczonych
do wykorzystania w gospodarstwach znajduj¹-
cych siê na terytorium kraju, prowadzonych
przez osoby prowadz¹ce g³ówne gospodar-
stwo zlokalizowane na terytorium pañstwa trze-
ciego granicz¹ce z terytorium kraju, je¿eli ³¹cznie
s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:

1) ilo�æ przywo¿onych produktów nie
przekracza ilo�ci niezbêdnej do upra-
wy lub prowadzenia danego gospodar-
stwa;

2) zg³oszenie celne produktów jest doko-
nywane przez rolnika lub w jego imie-
niu.

Art. 56

1. Zwalnia siê od podatku import, z zastrze-
¿eniem ust. 4, towarów przywo¿onych w
baga¿u osobistym podró¿nego przybywa-
j¹cego z terytorium pañstwa trzeciego na
terytorium kraju, je¿eli rodzaj tych towarów
nie wskazuje na przeznaczenie handlowe,
a ich warto�æ nie przekracza kwoty wyra-
¿onej w z³otych odpowiadaj¹cej równowar-
to�ci 175 euro.

2. Przez baga¿ osobisty, o którym mowa w
ust. 1, rozumie siê ca³y baga¿, który pod-
ró¿ny jest w stanie przedstawiæ organom
celnym, wje¿d¿aj¹c na terytorium kraju, jak
równie¿ baga¿, który przedstawi on pó�-
niej organom celnym, pod warunkiem przed-
stawienia dowodu, ¿e baga¿ by³ zarejestro-
wany jako baga¿ towarzysz¹cy w momen-
cie wyruszenia w podró¿ przez przedsiê-
biorstwo, które by³o odpowiedzialne za jego
przewóz. Baga¿ osobisty nie obejmuje prze-
no�nych kanistrów zawieraj¹cych paliwo.

3. Zwolnione s¹ od podatku towary w ramach
nastêpuj¹cych norm:
1) napoje alkoholowe, je¿eli s¹ przywo-

¿one przez podró¿nego, który ukoñczy³
17 lat:
a) napoje powsta³e w wyniku desty-

lacji i wyroby spirytusowe o mocy
objêto�ciowej alkoholu powy¿ej
22%, alkohol etylowy nieska¿ony o
mocy objêto�ciowej alkoholu wyno-
sz¹cej 80% i wiêcej � 1 litr lub

b) napoje powsta³e w wyniku desty-
lacji i wyroby spirytusowe, aperiti-
fy na bazie wina lub alkoholu, tafia,
sake lub podobne napoje o rzeczy-
wistej mocy objêto�ciowej alkoholu
nieprzekraczaj¹cej 22%, wina mu-
suj¹ce, wina wzmacniane � 2 litry, i

c) wina niemusuj¹ce � 2 litry;
2) tytoñ i wyroby tytoniowe, je¿eli s¹ przy-

wo¿one przez podró¿nego, który ukoñ-
czy³ 17 lat:
a) papierosy � 200 sztuk lub
b) cygaretki (cygara o ciê¿arze nie

wiêkszym ni¿ 3 g) � 100 sztuk,
c) cygara � 50 sztuk lub
d) tytoñ do palenia � 250 g;

3) perfumy � 50 g i wody toaletowe �
0,25 l;

4) kawa � 500 g lub ekstrakty i esencje
kawy � 200 g

� je¿eli s¹ przywo¿one przez podró¿ne-
go, który ukoñczy³ 15 lat;

5) herbata � 100 g lub ekstrakty i esencje
herbaty � 40 g.

4. Je¿eli ³¹czna warto�æ towarów przywo-
¿onych przez podró¿nego przekracza
kwotê wyra¿on¹ w z³otych odpowiadaj¹-
c¹ równowarto�ci 175 euro, zwolnienie od
podatku jest udzielane do wysoko�ci tej
kwoty w stosunku do towarów które, gdy-
by by³y przywiezione oddzielnie, mog³yby
byæ objête takim zwolnieniem.

5. Warto�æ towarów, o których mowa w
ust. 3, oraz warto�æ rzeczy osobistych, im-
portowanych czasowo lub importowanych
po ich czasowym wywozie, nie jest wli-
czana do ogólnej warto�ci kwoty wyra¿o-
nej w z³otych odpowiadaj¹cej równowar-
to�ci 175 euro.

Art. 57

1. Zwalnia siê od podatku import:
1) zwierz¹t specjalnie przygotowanych do

u¿ytku laboratoryjnego;
2) nieprodukowanych na terytorium kraju

substancji biologicznych lub chemicz-
nych, nadaj¹cych siê g³ównie do ce-
lów naukowych, przywo¿onych w ilo-
�ciach, które nie wskazuj¹ na przezna-
czenie handlowe.

2. Zwolnienia od podatku, o których mowa w
ust. 1, stosuje siê pod warunkiem, ¿e to-
wary s¹ przeznaczone dla:
1) instytucji publicznych, których podsta-

wow¹ dzia³alno�ci¹ jest edukacja lub
prowadzenie badañ naukowych, albo
dla wydzielonych jednostek tych insty-
tucji, je¿eli podstawow¹ dzia³alno�ci¹
tych jednostek jest prowadzenie badañ
naukowych lub edukacja;

2) prywatnych instytucji, których podsta-
wow¹ dzia³alno�ci¹ jest edukacja lub
prowadzenie badañ naukowych.

Art. 58

1. Zwalnia siê od podatku import:
1) substancji leczniczych pochodzenia

ludzkiego;
2) odczynników do badania grupy krwi;
3) odczynników do badania rodzajów tka-

nek;
4) opakowañ specjalnie przystosowa-

nych do przewozu towarów okre�lo-
nych w pkt 1-3 oraz rozpuszczalników
i dodatków potrzebnych do ich u¿ycia,
je¿eli s¹ przywo¿one jednocze�nie z
tymi towarami.

2. Na potrzeby stosowania ust. 1 przez:
1) substancje lecznicze pochodzenia ludz-

kiego rozumie siê ludzk¹ krew i jej po-
chodne: ca³a krew ludzka, wysuszone
ludzkie osocze, ludzka albumina i roz-
twory sta³e bia³ka ludzkiego osocza, ludz-
ka immunoglobulina i ludzki fibrynogen;

2) odczynniki do badania grupy krwi rozu-
mie siê wszystkie odczynniki ludzkie,
zwierzêce, ro�linne i innego pochodze-
nia, stosowane do badania krwi i do
badania niezgodno�ci krwi;

3) odczynniki do badania rodzajów tkanek
rozumie siê wszystkie odczynniki ludz-
kie, zwierzêce, ro�linne i innego pocho-
dzenia, stosowane do oznaczania ty-
pów ludzkich tkanek.

3. Zwolnienie od podatku towarów, o których
mowa w ust. 1, stosuje siê, je¿eli ³¹cznie
s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1) towary s¹ przeznaczone dla instytucji

lub laboratoriów prowadz¹cych dzia-
³alno�æ medyczn¹ lub naukow¹ niema-
j¹c¹ charakteru handlowego;

2) towarowi towarzyszy certyfikat wyda-
ny przez odpowiednie w³adze pañstwa
wysy³ki;

3) towar jest przewo¿ony w pojemniku
opatrzonym etykiet¹ identyfikacyjn¹.

Art. 59

Zwalnia siê od podatku import przesy³ek za-
wieraj¹cych próbki substancji posiadaj¹cych
atest �wiatowej Organizacji Zdrowia i przezna-
czonych do kontroli jako�ci surowców u¿ywa-
nych do produkcji �rodków farmaceutycznych
i leków, przywo¿onych dla instytucji powo³a-
nych do tego celu.

Art. 60

Zwalnia siê od podatku import �rodków farma-
ceutycznych i leków przeznaczonych do u¿yt-
ku medycznego dla ludzi lub zwierz¹t przyby-
³ych z terytorium pañstwa trzeciego uczestni-
cz¹cych w miêdzynarodowych imprezach
sportowych organizowanych na terytorium kra-
ju, je¿eli ich ilo�æ i rodzaj s¹ odpowiednie do
celu, w jakim s¹ przywo¿one, i do czasu trwa-
nia imprezy sportowej.

Art. 61

1. Zwalnia siê od podatku import:
1) leków, odzie¿y, �rodków spo¿yw-

czych, �rodków sanitarno-czyszcz¹-
cych i innych rzeczy s³u¿¹cych zacho-
waniu lub ochronie zdrowia oraz arty-
ku³ów o przeznaczeniu medycznym,
przywo¿onych przez organizacje spo-
³eczne lub jednostki organizacyjne sta-
tutowo powo³ane do prowadzenia dzia-
³alno�ci charytatywnej lub do realizacji
pomocy humanitarnej, przeznaczonych
do nieodp³atnej dystrybucji w�ród osób
potrzebuj¹cych pomocy;

2) towarów przesy³anych nieodp³atnie
przez osoby maj¹ce swoje miejsce za-
mieszkania lub siedzibê na terytorium
pañstwa trzeciego, przeznaczonych
dla organizacji spo³ecznych lub jedno-
stek organizacyjnych statutowo powo-
³anych do prowadzenia dzia³alno�ci
charytatywnej lub do realizacji pomocy
humanitarnej, wykorzystywanych do
zebrania funduszy w trakcie zbiórek pu-
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blicznych organizowanych na rzecz
osób potrzebuj¹cych pomocy;

3) wyposa¿enia i materia³ów biurowych
przesy³anych nieodp³atnie przez oso-
by maj¹ce miejsce zamieszkania lub sie-
dzibê na terytorium pañstwa trzeciego,
przeznaczonych dla organizacji spo-
³ecznych lub jednostek organizacyjnych
statutowo powo³anych do prowadze-
nia dzia³alno�ci charytatywnej lub do re-
alizacji pomocy humanitarnej, wykorzy-
stywanych jedynie do tej dzia³alno�ci.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma
zastosowanie wy³¹cznie do organizacji
spo³ecznych lub jednostek organizacyjnych,
w których procedury ksiêgowe umo¿liwia-
j¹ kontrolê wykorzystania zwolnionych od
podatku towarów.

3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w
ust. 1, nie stosuje siê do:
1) napojów alkoholowych;
2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3) kawy i herbaty;
4) �rodków transportu, z wyj¹tkiem am-

bulansów.
4. Towary, o których mowa w ust. 1, mog¹

byæ u¿yczane, wydzier¿awiane, wynajmo-
wane lub odstêpowane wy³¹cznie do ce-
lów okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2, po uprzed-
nim zawiadomieniu organu celnego.

5. W przypadku sprzeda¿y lub przeniesienia
prawa w³asno�ci w inny sposób, wynaj-
mu, u¿yczenia, wydzier¿awienia lub inne-
go odst¹pienia towarów zwolnionych od
podatku, o których mowa w ust. 1, w celu
innym ni¿ uprawniaj¹cy do zwolnienia od
podatku, towary te s¹ opodatkowane po-
datkiem wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w
dniu tego odst¹pienia, z uwzglêdnieniem
warto�ci celnej ustalonej dla tego dnia przez
organ celny.

6. Organizacje spo³eczne lub jednostki orga-
nizacyjne, które przestaj¹ spe³niaæ warunki
uprawniaj¹ce do skorzystania ze zwolnie-
nia lub które zamierzaj¹ u¿ywaæ towarów
zwolnionych od podatku do celów innych
ni¿ okre�lone w ust. 1, s¹ obowi¹zane po-
informowaæ o tym organ celny.

7. Towary pozostaj¹ce w posiadaniu organi-
zacji spo³ecznej lub jednostki organizacyj-
nej, która przesta³a spe³niaæ warunki do ko-
rzystania ze zwolnienia od podatku, s¹ opo-
datkowane podatkiem wed³ug stawek obo-
wi¹zuj¹cych w dniu, w którym przesta³y
spe³niaæ te warunki, z uwzglêdnieniem war-
to�ci celnej ustalonej dla tego dnia przez
organ celny.

8. Towary u¿ywane przez organizacjê spo-
³eczn¹ lub jednostkê organizacyjn¹, korzy-
staj¹c¹ ze zwolnienia od podatku, do ce-
lów innych ni¿ okre�lone w ust. 1, s¹ opo-
datkowane podatkiem wed³ug stawek obo-
wi¹zuj¹cych w dniu, w którym uzyska³y
nowe zastosowanie, z uwzglêdnieniem
warto�ci celnej ustalonej dla tego dnia przez
organ celny.

Art. 62

1. Zwalnia siê od podatku import towarów
specjalnie przystosowanych do celów re-
habilitacji spo³ecznej, zawodowej i medycz-
nej oraz pomocy naukowej, kulturalnej i pod-
noszenia kwalifikacji osób niepe³nospraw-
nych, je¿eli towary te s¹ przywo¿one przez
organizacje spo³eczne lub jednostki organi-
zacyjne, których podstawowym celem sta-
tutowym jest rehabilitacja oraz pomoc na-
ukowa i kulturalna tym osobom, oraz je¿eli
zosta³y oddane takim instytucjom bezp³at-
nie i bez uzyskania korzy�ci ekonomicznych
ze strony daj¹cego.

2. Zwolnienia od podatku, o których mowa w
ust. 1, stosuje siê tak¿e do importu:
1) czê�ci zamiennych, elementów i spe-

cjalnego wyposa¿enia, przeznaczo-
nych do towarów, o których mowa w
ust. 1;

2) narzêdzi u¿ywanych do konserwacji,
kontroli, kalibrowania lub naprawy to-
warów, o których mowa w ust. 1

� pod warunkiem ¿e te czê�ci, elementy,
wyposa¿enie lub narzêdzia zosta³y przy-
wiezione jednocze�nie z towarami, o
których mowa w ust. 1, lub zosta³y przy-
wiezione pó�niej, je¿eli mo¿na jedno-
znacznie stwierdziæ, ¿e s¹ przeznaczo-
ne do takich towarów, które wcze�niej
zosta³y zwolnione od podatku.

3. Towary zwolnione od podatku mog¹ byæ
u¿yczane, wydzier¿awiane, wynajmowa-
ne lub odstêpowane wy³¹cznie do celów
okre�lonych w ust. 1, po uprzednim zawia-
domieniu organu celnego.

4. W przypadku sprzeda¿y lub przeniesienia
prawa w³asno�ci w inny sposób, wynaj-
mu, u¿yczenia, wydzier¿awienia lub inne-
go odst¹pienia towarów zwolnionych od
podatku, w celu innym ni¿ uprawniaj¹cy do
zwolnienia od podatku, towary te s¹ opo-
datkowane podatkiem wed³ug stawek obo-
wi¹zuj¹cych w dniu tego odst¹pienia, z
uwzglêdnieniem ich warto�ci celnej ustalo-
nej dla tego dnia przez organ celny.

5. Towary zwolnione od podatku mog¹ byæ
u¿yczane, wynajmowane lub odstêpowa-
ne, nieodp³atnie lub za op³at¹, przez obda-
rowane organizacje spo³eczne lub jednost-
ki organizacyjne w celach niekomercyjnych
osobom, o których mowa w ust. 1, bez uisz-
czania podatku.

6. W przypadku sprzeda¿y lub przeniesienia
prawa w³asno�ci w inny sposób, wynaj-
mu, u¿yczenia, wydzier¿awienia lub inne-
go odst¹pienia towarów zwolnionych od
podatku, o których mowa w ust. 1, w celu
innym ni¿ uprawniaj¹cy do zwolnienia od
podatku, towary te s¹ opodatkowane po-
datkiem wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w
dniu tego odst¹pienia, z uwzglêdnieniem ich
warto�ci celnej ustalonej dla tego dnia przez
organ celny.

7. Organizacje spo³eczne lub jednostki orga-
nizacyjne, które przestaj¹ spe³niaæ warunki
upowa¿niaj¹ce do skorzystania ze zwol-

nienia lub które zamierzaj¹ u¿ywaæ towa-
rów zwolnionych od podatku do celów in-
nych ni¿ przewidziane w tym artykule, s¹
obowi¹zane poinformowaæ o tym organ
celny.

8. Towary pozostaj¹ce w posiadaniu organi-
zacji spo³ecznej lub jednostki organizacyj-
nej, która przesta³a spe³niaæ warunki do ko-
rzystania ze zwolnienia od podatku, podle-
gaj¹ opodatkowaniu podatkiem wed³ug sta-
wek obowi¹zuj¹cych w dniu, w którym
wygas³y te warunki, z uwzglêdnieniem ich
warto�ci celnej ustalonej dla tego dnia przez
organ celny.

9. Towary u¿ywane przez organizacjê spo-
³eczn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ korzy-
staj¹c¹ ze zwolnienia od podatku do celów
innych ni¿ okre�lone w ust. 1 podlegaj¹ opo-
datkowaniu podatkiem wed³ug stawek obo-
wi¹zuj¹cych w dniu, w którym uzyska³y
nowe zastosowanie, z uwzglêdnieniem ich
warto�ci celnej ustalonej dla tego dnia przez
organ celny.

Art. 63

1. Zwalnia siê od podatku import towarów:
1) przywo¿onych przez pañstwowe jed-

nostki organizacyjne, organizacje spo-
³eczne lub jednostki organizacyjne sta-
tutowo powo³ane do prowadzenia dzia-
³alno�ci charytatywnej lub do realizacji
pomocy humanitarnej, je¿eli s¹ przezna-
czone do bezp³atnego:
a) rozdania ofiarom klêski ¿ywio³owej

lub katastrofy, lub
b) oddania do dyspozycji ofiarom klê-

ski ¿ywio³owej lub katastrofy i po-
zostaj¹ w³asno�ci¹ tych jednostek;

2) przywo¿onych przez jednostki ratow-
nictwa, przeznaczonych na ich potrze-
by, w zwi¹zku z prowadzonymi przez
nie dzia³aniami.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, sto-
suje siê wy³¹cznie do organizacji spo³ecz-
nych i jednostek organizacyjnych, w któ-
rych procedury ksiêgowe umo¿liwiaj¹ kon-
trolê wykorzystania zwolnionych od podat-
ku towarów.

3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w
ust. 1, nie stosuje siê do materia³ów i sprzêtu
przeznaczonych do odbudowy terenów do-
tkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub katastrof¹.

4. Towary, o których mowa w ust. 1, mog¹
byæ u¿yczane, wydzier¿awiane, wynajmo-
wane lub odstêpowane wy³¹cznie do ce-
lów okre�lonych w ust. 1 pkt 1 i 2, po uprzed-
nim zawiadomieniu organu celnego.

5. W przypadku sprzeda¿y lub przeniesienia
prawa w³asno�ci w inny sposób, wynaj-
mu, u¿yczenia, wydzier¿awienia lub inne-
go odst¹pienia towarów zwolnionych od
podatku na podstawie ust. 1 towary te s¹
opodatkowane podatkiem wed³ug stawek
obowi¹zuj¹cych w dniu tego odst¹pienia, z
uwzglêdnieniem ich warto�ci celnej ustalo-
nej dla tego dnia przez organ celny.
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5,
uznaje siê, ¿e obowi¹zek podatkowy z ty-
tu³u importu towarów nie powstaje, je¿eli:
1) towary bêd¹ u¿ywane w celu, który

uprawnia³by do skorzystania ze zwol-
nienia od podatku na podstawie ust. 1,
oraz

2) organ celny, który przyj¹³ zg³oszenie
celne dotycz¹ce dopuszczenia do ob-
rotu towaru zwolnionego od podatku,
zostanie niezw³ocznie poinformowany
o odst¹pieniu.

7. Towary u¿yte przez organizacjê uprawnio-
n¹ do zwolnienia do celów innych ni¿ okre-
�lone w ust. 1 s¹ opodatkowane podatkiem
w wysoko�ci obowi¹zuj¹cej w dniu, w któ-
rym zostan¹ wykorzystane w innym celu,
z uwzglêdnieniem ich warto�ci celnej usta-
lonej dla tego dnia przez organ celny.

Art. 64

1. Zwalnia siê od podatku import:
1) odznaczeñ przyznanych przez rz¹dy

pañstw trzecich osobom maj¹cym miej-
sce zamieszkania na terytorium kraju;

2) pucharów, medali i podobnych przed-
miotów o charakterze symbolicznym,
które zosta³y przyznane na terytorium
pañstwa trzeciego osobom maj¹cym
miejsce zamieszkania na terytorium kra-
ju, w uznaniu zas³ug za dzia³alno�æ w
dowolnej dziedzinie lub zas³ug zwi¹za-
nych ze szczególnymi wydarzeniami,
je¿eli s¹ przywo¿one na terytorium kra-
ju przez osobê nagrodzon¹;

3) pucharów, medali i podobnych przed-
miotów o charakterze symbolicznym
ofiarowanych nieodp³atnie przez w³a-
dze pañstw obcych lub osoby maj¹ce
siedzibê na terytorium pañstwa trzecie-
go, przywo¿onych w celu przyznania
ich na terytorium kraju za zas³ugi okre-
�lone w pkt 2;

4) pucharów, medali oraz pami¹tek o cha-
rakterze symbolicznym i o niewielkiej
warto�ci, przeznaczonych do bezp³at-
nego rozdania osobom maj¹cym miej-
sce zamieszkania na terytorium pañ-
stwa trzeciego podczas kongresów lub
podobnych imprez o charakterze miê-
dzynarodowym odbywaj¹cych siê na
terytorium kraju, je¿eli ich ilo�æ nie wska-
zuje na przeznaczenie handlowe.

2. Zwolnienie od podatku stosuje siê, je¿eli
osoba zainteresowana udokumentuje, ¿e
spe³nia warunki okre�lone w ust. 1.

Art. 65

1. Zwalnia siê od podatku import towarów:
1) przywo¿onych na terytorium kraju

przez osoby, które sk³ada³y oficjaln¹
wizytê na terytorium pañstwa trzecie-
go i otrzymanych w zwi¹zku z t¹ wizy-
t¹ jako podarunki od przyjmuj¹cych je
w³adz;

2) przywo¿onych przez osoby przybywa-
j¹ce na terytorium kraju z oficjaln¹ wi-

zyt¹, z zamiarem wrêczenia ich w cha-
rakterze podarunków w³adzom polskim;

3) przesy³anych jako podarunki, w dowód
przyja�ni lub ¿yczliwo�ci, przez w³a-
dze lub przedstawicieli pañstw obcych
oraz zagraniczne organizacje prowa-
dz¹ce dzia³alno�æ o charakterze pu-
blicznym, które mieszcz¹ siê na teryto-
rium pañstwa trzeciego, polskim w³a-
dzom lub organizacjom prowadz¹cym
dzia³alno�æ o charakterze publicznym.

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w
ust. 1, nie stosuje siê do:
1) napojów alkoholowych;
2) tytoniu i wyrobów tytoniowych.

3. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w
ust. 1, stosuje siê, je¿eli ³¹cznie s¹ spe³nio-
ne nastêpuj¹ce warunki:
1) towar stanowi podarunek o charakte-

rze okazjonalnym;
2) ilo�æ lub rodzaj towaru nie wskazuje na

przeznaczenie handlowe.

Art. 66

Zwalnia siê od podatku, na zasadzie wzajem-
no�ci, import:

1) darów ofiarowanych panuj¹cym i g³o-
wom pañstw oraz osobom, które zgod-
nie z przepisami miêdzynarodowymi ko-
rzystaj¹ z takich samych przywilejów;

2) towarów przeznaczonych do wyko-
rzystania lub u¿ycia przez panuj¹cych
i g³owy pañstw obcych oraz ich oficjal-
nych przedstawicieli w okresie ich ofi-
cjalnego pobytu na terytorium kraju.

Art. 67

1. Zwalnia siê od podatku import próbek to-
warów maj¹cych nieznaczn¹ warto�æ i mo-
g¹cych s³u¿yæ jedynie uzyskaniu zamówieñ
na towary tego samego rodzaju, które maj¹
byæ przywiezione na terytorium kraju.

2. Za próbkê towaru, o której mowa w ust. 1,
uwa¿a siê niewielk¹ ilo�æ towaru, repre-
zentuj¹c¹ okre�lony rodzaj lub kategoriê to-
warów, pod warunkiem ¿e sposób prezen-
tacji i jako�æ czyni¹ je bezu¿ytecznymi dla
celów innych ni¿ promocja.

3. Organ celny, przyjmuj¹c zg³oszenie celne
obejmuj¹ce próbki, o których mowa w ust. 1,
mo¿e uzale¿niæ zwolnienie tych próbek od
podatku od pozbawienia ich warto�ci han-
dlowej przez przedarcie, przedziurkowa-
nie, naniesienie nieusuwalnych i widocz-
nych znaków lub w inny sposób pozwala-
j¹cy na zachowanie przez ten towar cha-
rakteru próbek.

Art. 68

Zwalnia siê od podatku import materia³ów dru-
kowanych o charakterze reklamowym, w
szczególno�ci katalogi, cenniki, instrukcje ob-
s³ugi lub ulotki handlowe dotycz¹ce towarów
przeznaczonych do sprzeda¿y lub wynajmu
albo zwi¹zane ze �wiadczeniem us³ug prze-
wozowych, handlowych, bankowych lub ubez-
pieczeniowych, przywo¿onych przez osobê

maj¹c¹ siedzibê na terytorium pañstwa trzecie-
go, je¿eli ³¹cznie s¹ spe³nione nastêpuj¹ce wa-
runki:

1) na materia³ach w sposób widoczny jest
umieszczona nazwa przedsiêbiorstwa,
które produkuje, sprzedaje lub wynaj-
muje towary albo oferuje us³ugi, do któ-
rych one siê odnosz¹;

2) przesy³ka zawiera jeden dokument albo
jeden egzemplarz ka¿dego dokumentu,
je¿eli sk³ada siê ona z wielu dokumen-
tów;

3) w przypadku przesy³ek zawieraj¹cych
wiele kopii jednego dokumentu ich ³¹cz-
ny ciê¿ar brutto nie przekracza 1 kg;

4) przesy³ka nie znajduje siê w serii prze-
sy³ek przekazywanych przez nadaw-
cê temu samemu odbiorcy.

Art. 69

Zwalnia siê od podatku import towarów innych
ni¿ okre�lone w art. 68 spe³niaj¹cych wy³¹cz-
nie funkcje reklamowe i nieposiadaj¹cych war-
to�ci handlowej, przesy³anych nieodp³atnie
przez dostawcê swoim odbiorcom.

Art. 70

1. Zwalnia siê od podatku, z zastrze¿eniem
ust. 3, import:
1) niewielkich próbek towarów wytwa-

rzanych na terytorium pañstwa trzecie-
go, je¿eli ³¹cznie spe³niaj¹ nastêpuj¹ce
warunki:
a) s¹ bezp³atnie przywo¿one z tery-

torium pañstwa trzeciego lub s¹
uzyskiwane na imprezach, o któ-
rych mowa w ust. 2, z towarów
przywiezionych z terytorium pañ-
stwa trzeciego,

b) s¹ przeznaczone wy³¹cznie do
bezp³atnego rozdania,

c) mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie w
celu reklamy i maj¹ niewielk¹ war-
to�æ jednostkow¹,

d) ich warto�æ i ilo�æ, bior¹c pod uwa-
gê liczbê zwiedzaj¹cych i wystaw-
ców, pozostaje w odpowiednich
proporcjach do charakteru imprezy,

e) nie nadaj¹ siê do obrotu handlowe-
go i, je¿eli ich charakter na to po-
zwala, znajduj¹ siê w opakowa-
niach zawieraj¹cych mniejsz¹ ilo�æ
towaru ni¿ najmniejsze opakowa-
nia takiego towaru znajduj¹ce siê
w obrocie handlowym;

2) towarów przywo¿onych wy³¹cznie w
celu demonstracji maszyn i urz¹dzeñ
wytwarzanych na terytorium pañstwa
trzeciego, je¿eli:
a) s¹ przeznaczone do zu¿ycia lub

ulegaj¹ zniszczeniu w trakcie trwa-
nia imprezy oraz

b) ich warto�æ i ilo�æ, bior¹c pod uwa-
gê liczbê zwiedzaj¹cych i wystaw-
ców, pozostaje w odpowiednich
proporcjach do charakteru imprezy;
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3) materia³ów o niewielkiej warto�ci prze-
znaczonych do budowy, wyposa¿enia
i dekoracji stoisk wystawców zagra-
nicznych, w szczególno�ci farby, la-
kiery, tapety i inne materia³y, je¿eli zo-
stan¹ zu¿yte lub zniszczone;

4) drukowanych materia³ów, katalogów,
prospektów, cenników, plakatów rekla-
mowych, ilustrowanych i nieilustrowa-
nych kalendarzy, nieoprawionych foto-
grafii i innych towarów dostarczonych
bezp³atnie, w celu wykorzystania ich
do reklamy towarów wytwarzanych na
terytorium pañstwa trzeciego, je¿eli:
a) s¹ przeznaczone do bezp³atnego

rozdania,
b) ich warto�æ i ilo�æ, bior¹c pod uwa-

gê liczbê zwiedzaj¹cych i wystaw-
ców, pozostaje w odpowiednich
proporcjach do charakteru imprezy.

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w
ust. 1, stosuje siê pod warunkiem, ¿e to-
wary s¹ przeznaczone na:
1) wystawy, targi, salony i podobne im-

prezy o charakterze handlowym, prze-
mys³owym, rolnym lub rzemie�lniczym;

2) wystawy lub imprezy organizowane w
celach charytatywnych;

3) wystawy lub imprezy organizowane w
celach naukowych, technicznych, rze-
mie�lniczych, artystycznych, edukacyj-
nych, kulturalnych, sportowych, religij-
nych, zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹
zwi¹zków zawodowych, turystycz-
nych lub w celu promowania wspó³-
pracy miêdzynarodowej;

4) spotkania przedstawicieli organizacji
miêdzynarodowych;

5) uroczysto�ci i spotkania o charakterze
oficjalnym lub upamiêtniaj¹cym okre�lo-
ne zdarzenia.

3. Niekonfekcjonowane próbki �rodków spo-
¿ywczych i napojów, spe³niaj¹ce warunki
okre�lone w ust. 1 pkt 1, podlegaj¹ zwol-
nieniu od podatku, je¿eli s¹ bezp³atnie kon-
sumowane na imprezach, o których mowa
w ust. 2.

4. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1 i 2, nie dotyczy:
1) napojów alkoholowych;
2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3) paliw sta³ych, ciek³ych i gazowych.

Art. 71

1. Zwalnia siê od podatku import towarów
przeznaczonych do badañ, analiz lub prób
maj¹cych na celu okre�lenie ich sk³adu, ja-
ko�ci lub innych parametrów technicznych,
przeprowadzanych w celu uzyskania in-
formacji lub w ramach testów o charakte-
rze przemys³owym lub handlowym, je¿eli
s¹ spe³nione ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) towary poddawane badaniom, analizom

lub próbom zostan¹ w ca³o�ci zu¿yte lub
zniszczone w trakcie ich wykonywania;

2) badania, analizy lub próby nie stanowi¹
promocji handlowej;

3) ilo�ci towarów �ci�le odpowiadaj¹ ce-
lowi, do którego realizacji s¹ przywo-
¿one.

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w
ust. 1, stosuje siê równie¿ do importu to-
warów, które nie uleg³y zniszczeniu lub zu-
¿yciu w trakcie badañ, analiz lub prób, pod
warunkiem ¿e produkty powsta³e po ich
przeprowadzeniu za zgod¹ organu celne-
go zostan¹:
1) ca³kowicie zniszczone lub pozbawio-

ne warto�ci handlowej lub
2) stan¹ siê przedmiotem zrzeczenia na

rzecz Skarbu Pañstwa, bez obci¹¿ania
go kosztami, lub

3) zostan¹ wywiezione z terytorium
Wspólnoty.

3. Je¿eli towary powsta³e po przeprowadze-
niu badañ, analiz lub prób s¹ dopuszczane
do obrotu, podlegaj¹ one opodatkowaniu po-
datkiem wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w
dniu zakoñczenia tych badañ, analiz lub
prób, z uwzglêdnieniem warto�ci celnej
ustalonej dla tego dnia przez organ celny.
Je¿eli osoba zainteresowana, za zgod¹ or-
ganu celnego i na warunkach okre�lonych
przez organ celny, przetworzy pozosta³e
produkty na odpady lub z³om, wysoko�æ
podatku okre�la siê, uwzglêdniaj¹c stawki i
warto�ci w³a�ciwe dla tych produktów w
dniu ich powstania.

Art. 72

Zwalnia siê od podatku import znaków, wzo-
rów, szkiców lub projektów oraz towarzysz¹-
cej im dokumentacji i wniosków patentowych,
przeznaczonych dla instytucji w³a�ciwych do
spraw ochrony praw autorskich lub patentów.

Art. 73

Zwalnia siê od podatku import:
1) folderów, broszur, ksi¹¿ek, czasopism,

przewodników, oprawionych lub nie-
oprawionych plakatów, nieoprawio-
nych fotografii i powiêkszeñ fotogra-
ficznych, ilustrowanych lub nieilustro-
wanych map geograficznych, ilustro-
wanych kalendarzy, których g³ównym
celem jest zachêcanie do wyjazdów za-
granicznych, w szczególno�ci do
uczestnictwa w spotkaniach lub impre-
zach o charakterze kulturalnym, tury-
stycznym, sportowym, religijnym lub za-
wodowym, pod warunkiem ¿e towary
te:
a) s¹ przeznaczone do bezp³atnego

rozdania oraz
b) nie zawieraj¹ wiêcej ni¿ 25% po-

wierzchni prywatnej reklamy, oraz
c) maj¹ charakter materia³ów promo-

cyjnych;
2) wykazów i spisów hoteli zagranicz-

nych wydawanych przez urzêdowe in-
stytucje turystyczne lub pod ich patro-
natem oraz rozk³adów jazdy �rodków
transportu dzia³aj¹cych na terytorium
pañstwa trzeciego, je¿eli dokumenty te

nie zawieraj¹ wiêcej ni¿ 25% po-
wierzchni prywatnej reklamy;

3) materia³ów wysy³anych akredytowa-
nym przedstawicielom lub koresponden-
tom instytucji turystycznych i nieprze-
znaczonych do rozdania, a w szcze-
gólno�ci roczniki, spisy abonentów te-
lefonicznych lub teleksowych, spisy
hoteli, katalogi targowe, próbki wyro-
bów rzemie�lniczych o nieznacznej
warto�ci, dokumentacja na temat mu-
zeów, uniwersytetów, uzdrowisk lub in-
nych podobnych instytucji.

Art. 74

1. Zwalnia siê od podatku, z zastrze¿eniem
ust. 2, import:
1) dokumentów przysy³anych bezp³atnie

organom w³adzy publicznej;
2) publikacji rz¹dów pañstw obcych oraz

publikacji organizacji miêdzynarodo-
wych przeznaczonych do bezp³atne-
go rozdania;

3) dokumentów wyborczych, w szczegól-
no�ci kart do g³osowania, list wybor-
czych w wyborach organizowanych
przez organy maj¹ce swoje siedziby na
terytorium pañstwa trzeciego;

4) przedmiotów maj¹cych s³u¿yæ jako do-
wody lub do podobnych celów przed
s¹dami lub innymi organami w³adzy pu-
blicznej;

5) wzorów podpisów i drukowanych okól-
ników zawieraj¹cych podpisy, które s¹
przesy³ane w ramach zwyczajowej
wymiany informacji miêdzy s³u¿bami pu-
blicznymi lub organami bankowymi;

6) urzêdowych wydawnictw przeznaczo-
nych dla Narodowego Banku Polskiego;

7) raportów, sprawozdañ z dzia³alno�ci,
ulotek informacyjnych, prospektów,
blankietów przedp³at i innych dokumen-
tów przedsiêbiorstw maj¹cych swoj¹
siedzibê na terytorium pañstwa trzecie-
go i przeznaczonych dla posiadaczy lub
subskrybentów papierów warto�cio-
wych emitowanych przez te przedsiê-
biorstwa;

8) zapisanych no�ników, w szczególno-
�ci w formie perforowanych kart, zapi-
sów d�wiêkowych i mikrofilmów, wy-
korzystywanych do przekazywania in-
formacji, przesy³anych bezp³atnie od-
biorcy, je¿eli zwolnienie nie spowoduje
naruszenia warunków konkurencji;

9) akt, dokumentacji archiwalnych, formu-
larzy i innych dokumentów, które maj¹
byæ wykorzystane w trakcie miêdzy-
narodowych spotkañ, konferencji lub
kongresów oraz sprawozdañ z tych im-
prez;

10) planów, rysunków technicznych, odbi-
tek, opisów i innych podobnych doku-
mentów przywo¿onych w celu uzyska-
nia lub realizacji zamówieñ poza teryto-
rium Wspólnoty lub w celu uczestnic-
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twa w konkursach organizowanych na
terytorium kraju;

11) dokumentów przeznaczonych do wy-
korzystania w trakcie egzaminów or-
ganizowanych na terytorium kraju przez
instytucje maj¹ce swoj¹ siedzibê poza
terytorium Wspólnoty;

12) formularzy przeznaczonych do wyko-
rzystania jako urzêdowe dokumenty w
miêdzynarodowym ruchu pojazdów lub
w transporcie towarów, odbywaj¹cych
siê na podstawie umów miêdzynaro-
dowych;

13) formularzy, etykiet, biletów i podobnych
dokumentów wysy³anych przez przed-
siêbiorstwa przewozowe lub przedsiê-
biorstwa hotelarskie, maj¹ce siedzibê
poza terytorium Wspólnoty, biurom pod-
ró¿y maj¹cym siedzibê na terytorium
kraju;

14) formularzy, biletów, konosamentów, li-
stów przewozowych lub innych doku-
mentów handlowych lub urzêdowych,
które zosta³y u¿yte w obrocie gospo-
darczym;

15) urzêdowych druków dokumentów wy-
dawanych przez w³adze pañstw trze-
cich lub organy miêdzynarodowe oraz
druków odpowiadaj¹cych miêdzynaro-
dowym wzorom w celu ich dystrybucji,
przesy³anych przez stowarzyszenia
maj¹ce siedzibê na terytorium pañstwa
trzeciego odpowiednim stowarzysze-
niom maj¹cym siedzibê na terytorium
kraju;

16) fotografii, slajdów i mat stereotypowych
do fotografii, w tym zawieraj¹cych opi-
sy, przesy³anych agencjom prasowym
lub wydawcom gazet lub czasopism;

17) towarów okre�lonych w za³¹czniku nr 7
do ustawy produkowanych przez Or-
ganizacjê Narodów Zjednoczonych lub
jedn¹ z jej specjalistycznych agencji bez
wzglêdu na cel, w jakim maj¹ byæ wy-
korzystane;

18) artyku³ów kolekcjonerskich i dzie³ sztu-
ki, o charakterze edukacyjnym, nauko-
wym lub kulturalnym, które nie s¹ prze-
znaczone na sprzeda¿ i które s¹ impor-
towane przez muzea, galerie i inne in-
stytucje, pod warunkiem ¿e artyku³y te
s¹ przywo¿one bezp³atnie, a je¿eli za
op³at¹, to nie s¹ dostarczone przez po-
datnika;

19) publikacji oficjalnych wydawanych z
upowa¿nienia pañstwa eksportuj¹ce-
go, instytucji miêdzynarodowych,
w³adz i organów regionalnych lub lo-
kalnych na mocy prawa obowi¹zuj¹-
cego w pañstwie eksportuj¹cym, a tak-
¿e druków rozprowadzanych w
zwi¹zku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego albo wyborami narodo-
wymi w pañstwie, w którym te druki s¹
tworzone przez zagraniczne organiza-
cje polityczne, oficjalnie uznane za ta-
kie organizacje, w zakresie, w jakim te

publikacje i druki podlega³y opodatkowa-
niu w pañstwie eksportuj¹cym i nie by³y
objête zwrotem podatku.

2. Zwolnienie od podatku stosuje siê, je¿eli
dokumenty i towary okre�lone w ust. 1 nie
maj¹ warto�ci handlowej.

Art. 75

Zwalnia siê od podatku import materia³ów wy-
korzystywanych do mocowania i zabezpiecza-
nia towarów w trakcie ich transportu z teryto-
rium pañstwa trzeciego na terytorium kraju, w
szczególno�ci sznurów, s³omy, p³ótna, papie-
ru, kartonu, drewna, tworzywa sztucznego,
które ze swojej natury nie s³u¿¹ do powtórnego
u¿ytku.

Art. 76

Zwalnia siê od podatku import �ció³ki, nawo-
zów, pasz, przywo¿onych w �rodkach trans-
portu wykorzystywanych do przewozu zwie-
rz¹t z terytorium pañstwa trzeciego na teryto-
rium kraju, przeznaczonych dla zwierz¹t w trak-
cie ich transportu.

Art. 77

1. Zwalnia siê od podatku import:
1) paliwa przewo¿onego w standardo-

wych zbiornikach:
a) prywatnych �rodków transportu,
b) �rodków transportu przeznaczo-

nych do dzia³alno�ci gospodarczej,
c) specjalnych kontenerów

� w ilo�ci do 200 litrów na �rodek trans-
portu;

2) paliwa w przeno�nych zbiornikach
przewo¿onych przez prywatne �rodki
transportu, przeznaczone do zu¿ycia
w tych pojazdach, nie wiêcej jednak ni¿
10 litrów;

3) niezbêdnych do eksploatacji �rodków
transportu smarów znajduj¹cych siê w
tych �rodkach.

2. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o któ-
rym mowa w ust. 1:
1) za standardowy zbiornik uwa¿a siê

zbiornik paliwa, który:
a) jest montowany na sta³e przez pro-

ducenta we wszystkich �rodkach
transportu lub cysternach takiego
samego typu jak dany �rodek trans-
portu lub cysterna i który pozwala
na bezpo�rednie wykorzystanie
paliwa do napêdu �rodka transpor-
tu lub funkcjonowania systemu ch³o-
dzenia i innych systemów dzia³aj¹-
cych w �rodku transportu lub cy-
sternie, lub

b) jest przystosowany do �rodków
transportu pozwalaj¹cych na bez-
po�rednie wykorzystanie gazu jako
paliwa lub do dzia³ania innych sys-
temów, w które mo¿e byæ wyposa-
¿ony �rodek transportu, lub

c) jest montowany na sta³e przez pro-
ducenta we wszystkich kontene-
rach tego samego typu co dany kon-

tener i którego sta³e wmontowanie
umo¿liwia bezpo�rednie wykorzy-
stanie paliwa do pracy w czasie
transportu systemów ch³odzenia i
innych systemów, w jakie kontene-
ry specjalne mog¹ byæ wyposa¿o-
ne;

2) za �rodek transportu przeznaczony do
dzia³alno�ci gospodarczej uwa¿a siê
ka¿dy mechaniczny pojazd drogowy
wykorzystywany w dzia³alno�ci go-
spodarczej, w tym ci¹gnik z naczep¹
lub bez naczepy, który ze wzglêdu na
rodzaj, budowê lub wyposa¿enie jest
przeznaczony do przewozu towarów
lub wiêcej ni¿ dziewiêciu osób razem z
kierowc¹, a tak¿e specjalistyczny me-
chaniczny pojazd drogowy;

3) za kontener specjalny uwa¿a siê ka¿-
dy kontener wyposa¿ony w specjalnie
zaprojektowane instalacje systemów
ch³odzenia, systemów natleniania, sys-
temów izolacji cieplnej lub innych sys-
temów;

4) za prywatny �rodek transportu uwa¿a
siê ka¿dy mechaniczny pojazd drogo-
wy inny ni¿ wymieniony w pkt 2.

3. Towary, o których mowa w ust. 1, s¹ zwol-
nione od podatku, je¿eli s¹ wykorzystywa-
ne wy³¹cznie przez �rodek transportu, w
którym zosta³y przywiezione. Towary te nie
mog¹ zostaæ usuniête z tego �rodka trans-
portu ani byæ sk³adowane, chyba ¿e jest to
konieczne w przypadku jego naprawy, oraz
nie mog¹ zostaæ odp³atnie lub nieodp³atnie
odst¹pione przez osobê korzystaj¹c¹ ze
zwolnienia.

4. W przypadku naruszenia warunków, o któ-
rych mowa w ust. 3, wysoko�æ podatku
okre�la siê wed³ug stanu i warto�ci celnej
towaru w dniu naruszenia tych warunków
oraz wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w tym
dniu.

Art. 78

Zwalnia siê od podatku import towarów przy-
wo¿onych z terytorium pañstwa trzeciego
przez upowa¿nione organizacje w celu wyko-
rzystania ich do budowy, utrzymania lub ozdo-
by cmentarzy, grobów i pomników upamiêtnia-
j¹cych ofiary wojny pochowane na terytorium
kraju.

Art. 79

Zwalnia siê od podatku import:
1) trumien zawieraj¹cych zw³oki i urn z

prochami zmar³ych, jak równie¿ kwia-
tów, wieñców i innych przedmiotów
ozdobnych zwykle im towarzysz¹-
cych;

2) kwiatów, wieñców i innych przedmio-
tów ozdobnych przywo¿onych przez
osoby maj¹ce miejsce zamieszkania na
terytorium pañstwa trzeciego, udaj¹ce
siê na pogrzeby lub przybywaj¹ce w
celu udekorowania grobów znajduj¹-
cych siê na terytorium kraju, je¿eli ich
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ilo�æ nie wskazuje na przeznaczenie
handlowe.

Art. 80

Zwalnia siê od podatku import towarów prze-
znaczonych do u¿ytku:

1) urzêdowego obcych przedstawicielstw
dyplomatycznych, urzêdów konsular-
nych oraz misji specjalnych na teryto-
rium kraju, a tak¿e organizacji miêdzy-
narodowych maj¹cych siedzibê lub pla-
cówkê na terytorium kraju;

2) osobistego uwierzytelnionych w Rze-
czypospolitej Polskiej szefów przedsta-
wicielstw dyplomatycznych pañstw
obcych, osób nale¿¹cych do persone-
lu dyplomatycznego tych przedstawi-
cielstw i misji specjalnych, osób nale-
¿¹cych do personelu organizacji miê-
dzynarodowych oraz innych osób ko-
rzystaj¹cych z przywilejów i immunite-
tów na podstawie ustaw, umów lub
powszechnie uznanych zwyczajów
miêdzynarodowych, jak równie¿ pozo-
staj¹cych z nimi we wspólnocie domo-
wej cz³onków ich rodzin;

3) osobistego urzêdników konsularnych
pañstw obcych oraz pozostaj¹cych z
nimi we wspólnocie domowej cz³onków
ich rodzin;

4) osobistego osób niekorzystaj¹cych z
immunitetów, a nale¿¹cych do cudzo-
ziemskiego personelu przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, urzêdów
konsularnych oraz misji specjalnych na
terytorium kraju

� na zasadzie wzajemno�ci i pod warun-
kiem nieodstêpowania towarów przez
okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do
obrotu osobom innym ni¿ wymienione
w pkt 1-4.

Art. 81

Zwolnienia, o których mowa w art. 47-80, sto-
suje siê w przypadku zastosowania zwolnieñ
od c³a, z wyj¹tkiem art. 74 ust. 1 pkt 19.

Art. 82

1.<2a> W odniesieniu do organizacji miêdzynaro-
dowych, które na terytorium kraju prowa-
dz¹ dzia³alno�æ w zakresie zadañ publicz-
nych okre�lonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie, mog¹ byæ za-
stosowane zwolnienia od podatku na wa-
runkach okre�lonych w rozporz¹dzeniu
wydanym na podstawie ust. 2.

2.<2a> Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z ministrem w³a-
�ciwym do spraw zagranicznych, mo¿e,
w drodze rozporz¹dzenia, zwolniæ od po-
datku organizacje miêdzynarodowe, które
na terytorium kraju prowadz¹ dzia³alno�æ
w zakresie zadañ publicznych okre�lonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-

cie, i s¹ zwolnione od analogicznych po-
datków w innych krajach, uwzglêdniaj¹c:
1) konieczno�æ prawid³owego okre�lenia

ilo�ci i warto�ci towarów objêtych zwol-
nieniem;

2) sytuacjê gospodarcz¹ pañstwa;
3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

3. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e, w drodze rozporz¹dzenia,
wprowadziæ inne ni¿ okre�lone w art. 43-
-81 zwolnienia od podatku, a tak¿e okre�liæ
szczegó³owe warunki stosowania tych
zwolnieñ, uwzglêdniaj¹c:
1) specyfikê wykonywania niektórych

czynno�ci oraz uwarunkowania obro-
tu gospodarczego niektórymi towara-
mi;

2) przebieg realizacji bud¿etu pañstwa;
3) potrzebê uzyskania dostatecznej infor-

macji o towarach bêd¹cych przedmio-
tem zwolnienia;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Rozdzia³ 4

Szczególne przypadki
zastosowania stawki 0%

Art. 83

1. Stawkê podatku w wysoko�ci 0% stosuje
siê do:
1) dostaw armatorom morskim:

a) statków wycieczkowych i tym po-
dobnych, przeznaczonych g³ównie
do przewozu osób; promów wszel-
kiego typu (PKWiU 35.11.21), z wy-
³¹czeniem liniowców pasa¿erskich
pozosta³ych, statków (³odzi) wy-
cieczkowych itp. pozosta³ych pro-
mów (PKWiU 35.11.21-90.00),

b) tankowców (PKWiU 35.11.22), z
wy³¹czeniem tankowców pozosta-
³ych (PKWiU 35.11.22-90.00),

c) statków ch³odniczych (PKWiU
35.11.23), z wy³¹czeniem statków
ch³odniczych pozosta³ych, innych
ni¿ tankowce (PKWiU 35.11.23-
90.00),

d) statków przeznaczonych do prze-
wozu towarów oraz statków prze-
znaczonych do przewozu zarów-
no osób jak i towarów (PKWiU
35.11.24), z wy³¹czeniem barek mor-
skich bez napêdu (PKWiU 35.11.24-
20.3) oraz jednostek p³ywaj¹cych
wymienionych w podkategorii PKWiU
35.11.24-80 i 35.11.24-90.00,

e) statków rybackich itp. pe³nomor-
skich (PKWiU 35.11.31-30),

f ) pchaczy pe³nomorskich (PKWiU
35.11.32-50.00), statków szkolnych
rybo³ówstwa morskiego (PKWiU ex
35.11.33-93.30) i statków badaw-
czych rybo³ówstwa morskiego
(PKWiU ex 35.11.33-93.40),

g)<7b> statków ratowniczych mor-
skich (PKWiU ex 35.11.33-53.40);

2) importu �rodków transportu morskiego
i rybo³ówstwa morskiego (PCN 8901 10
10 0, 8901 20 10 0, 8901 30 10 0, 8901
90 10 0, 8902 00 12 0, 8902 00 18 0)
(CN 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30
10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00
18) przez armatorów morskich;

2)<7b> importu �rodków transportu
morskiego, rybo³ówstwa morskie-
go i statków ratowniczych mor-
skich (PCN 8901 10 10 0, 8901 20 10
0, 8901 30 10 0, 8901 90 10 0, 8902 00
12 0, 8902 00 18 0, ex 8905 90 10 0)
(CN 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30
10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18,
ex 8905 90 10) przez armatorów
morskich;

3) dostaw czê�ci do �rodków transportu
morskiego i rybo³ówstwa morskiego, o
których mowa w pkt 1, i wyposa¿enia
tych �rodków, z wy³¹czeniem wypo-
sa¿enia s³u¿¹cego celom rozrywki i
sportu;

3)<7b> dostaw czê�ci do �rodków trans-
portu morskiego, rybo³ówstwa
morskiego i statków ratowniczych
morskich, o których mowa w pkt 1,
i wyposa¿enia tych �rodków, z
wy³¹czeniem wyposa¿enia s³u¿¹-
cego celom rozrywki i sportu;

4) importu czê�ci do �rodków transportu
morskiego i rybo³ówstwa morskiego, o
których mowa w pkt 1, i wyposa¿enia
tych �rodków, z wy³¹czeniem wyposa-
¿enia s³u¿¹cego celom rozrywki i sportu;

4)<7b> importu czê�ci do �rodków
transportu morskiego, rybo³ów-
stwa morskiego i statków ratow-
niczych morskich, o których mowa
w pkt 1, i wyposa¿enia do tych �rod-
ków, z wy³¹czeniem wyposa¿enia
s³u¿¹cego celom rozrywki i spor-
tu;

5) importu �rodków transportu lotniczego
u¿ywanych w lotnictwie cywilnym do
wykonywania g³ównie transportu miê-
dzynarodowego o masie w³asnej prze-
kraczaj¹cej 12 ton oraz czê�ci zamien-
nych do nich i wyposa¿enia pok³ado-
wego przywo¿onego przez ich u¿yt-
kownika docelowego, posiadaj¹cego
�wiadectwo kwalifikacyjne wydane
przez polski organ nadzoru lotniczego;

6) dostaw �rodków transportu lotniczego
u¿ywanych w lotnictwie cywilnym do
wykonywania g³ównie transportu miê-
dzynarodowego o masie w³asnej prze-
kraczaj¹cej 12 ton oraz czê�ci zamien-
nych do nich i wyposa¿enia pok³ado-
wego dla u¿ytkownika docelowego, po-
siadaj¹cego �wiadectwo kwalifikacyj-
ne wydane przez polski organ nadzoru
lotniczego;

7) us³ug w zakresie kontroli i nadzoru ru-
chu lotniczego, �wiadczonych na rzecz
przewo�ników powietrznych oraz in-
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nych podmiotów wykonuj¹cych rejsy
w transporcie miêdzynarodowym;

7)<7b> us³ug w zakresie kontroli i nad-
zoru ruchu lotniczego, �wiadczo-
nych na rzecz przewo�ników po-
wietrznych oraz innych podmiotów
wykonuj¹cych g³ównie przewozy
w transporcie miêdzynarodowym;

8) us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ startu, l¹-
dowania, parkowania, obs³ug¹ pasa¿e-
rów i ³adunków oraz innych o podob-
nym charakterze us³ug �wiadczonych
na rzecz przewo�ników powietrznych
oraz innych podmiotów wykonuj¹cych
rejsy w transporcie miêdzynarodowym;

8)<7b> us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ star-
tu, l¹dowania, parkowania, obs³u-
g¹ pasa¿erów i ³adunków oraz in-
nych o podobnym charakterze
us³ug �wiadczonych na rzecz prze-
wo�ników powietrznych oraz in-
nych podmiotów wykonuj¹cych
g³ównie przewozy w transporcie
miêdzynarodowym;

9) us³ug �wiadczonych na obszarze pol-
skich portów morskich, zwi¹zanych z
transportem miêdzynarodowym, pole-
gaj¹cych na obs³udze l¹dowych i mor-
skich �rodków transportu;

9)<7b> us³ug �wiadczonych na obszarze
polskich portów morskich, polega-
j¹cych na obs³udze morskich �rod-
ków transportu;

9a)<7b> us³ug �wiadczonych na obsza-
rze polskich portów morskich,
zwi¹zanych z transportem miêdzy-
narodowym, polegaj¹cych na ob-
s³udze l¹dowych �rodków trans-
portu;

10) dostaw towarów s³u¿¹cych bezpo-
�rednio zaopatrzeniu statków:
a) u¿ywanych do ¿eglugi na pe³nym

morzu oraz przewo¿¹cych pasa-
¿erów za op³at¹ lub u¿ywanych dla
celów gospodarczych, przemys³o-
wych lub do po³owów,

b) u¿ywanych do ratownictwa lub do
udzielania pomocy na morzu, lub do
po³owów przybrze¿nych, z wy³¹cze-
niem dostaw prowiantu na pok³ad
statków do po³owów przybrze¿nych,

c) marynarki wojennej, wyp³ywaj¹-
cych z kraju do zagranicznych por-
tów i przystani;

11) us³ug ratownictwa morskiego, nadzoru
nad bezpieczeñstwem ¿eglugi morskiej
i �ródl¹dowej oraz us³ug zwi¹zanych z
ochron¹ �rodowiska morskiego i utrzy-
maniem akwenów portowych i torów
podej�ciowych;

12) najmu (czarteru) �rodków transportu
wodnego oraz najmu wyposa¿enia tych
�rodków � w zwi¹zku z transportem
miêdzynarodowym;

12)<7b> us³ug najmu, dzier¿awy, leasin-
gu lub czarteru �rodków transpor-
tu morskiego, rybo³ówstwa mor-

skiego i statków ratowniczych
morskich, o których mowa w pkt
1, oraz najmu, dzier¿awy, leasingu
lub czarteru wyposa¿enia tych
�rodków;

13) najmu (czarteru) �rodków transportu
lotniczego oraz najmu wyposa¿enia
tych �rodków � w zwi¹zku z transpor-
tem miêdzynarodowym;

13)<7b> us³ug najmu, dzier¿awy, leasin-
gu lub czarteru �rodków transpor-
tu lotniczego oraz najmu, dzier¿a-
wy, leasingu lub czarteru wyposa-
¿enia tych �rodków wykorzystywa-
nych g³ównie w transporcie miê-
dzynarodowym;

14) us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ statków
wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11
nale¿¹cych do armatorów morskich, z
wyj¹tkiem us³ug �wiadczonych na cele
osobiste za³ogi;

15) us³ug polegaj¹cych na remoncie, prze-
budowie lub konserwacji statków wy-
mienionych w klasie PKWiU ex 35.11
oraz ich czê�ci sk³adowych;

16) us³ug polegaj¹cych na remoncie, przebu-
dowie lub konserwacji �rodków transpor-
tu lotniczego oraz ich wyposa¿enia i sprzê-
tu zainstalowanego na nich, u¿ywanych
do transportu miêdzynarodowego;

16)<7b> us³ug polegaj¹cych na remon-
cie, przebudowie lub konserwacji
�rodków transportu lotniczego
oraz ich wyposa¿enia i sprzêtu za-
instalowanego na nich, u¿ywanych
g³ównie w transporcie miêdzyna-
rodowym;

17) pozosta³ych us³ug s³u¿¹cych bezpo-
�rednim potrzebom �rodków transpor-
tu morskiego i ich ³adunkom, o których
mowa w pkt 1;

17)<7b> pozosta³ych us³ug �wiadczo-
nych na rzecz armatora morskie-
go, s³u¿¹cych bezpo�rednim po-
trzebom �rodków transportu mor-
skiego, rybo³ówstwa morskiego i
statków ratowniczych morskich, o
których mowa w pkt 1, i ich ³adun-
kom;

18) dostaw towarów s³u¿¹cych zaopatrze-
niu �rodków transportu lotniczego u¿y-
wanych do wykonywania transportu
miêdzynarodowego;

18)<7b> dostaw towarów s³u¿¹cych za-
opatrzeniu �rodków transportu
lotniczego u¿ywanych g³ównie do
wykonywania transportu miêdzy-
narodowego;

19) us³ug polegaj¹cych na wykonywaniu
czynno�ci bezpo�rednio zwi¹zanych z
organizacj¹ eksportu towarów, a w
szczególno�ci wystawianiu dokumen-
tów spedytorskich, konosamentów i
za³atwianiu formalno�ci celnych;

20) us³ug zwi¹zanych bezpo�rednio z im-
portem towarów, w przypadku gdy
warto�æ tych us³ug zosta³a w³¹czona

do podstawy opodatkowania, zgodnie
z art. 29 ust. 15, z wyj¹tkiem us³ug:
a) w zakresie ubezpieczenia towarów,
b) dotycz¹cych importu towarów

zwolnionych od podatku;
21) us³ug zwi¹zanych bezpo�rednio z eks-

portem towarów:
a) dotycz¹cych towarów eksporto-

wanych polegaj¹cych na ich pako-
waniu, przewozie do miejsc formo-
wania przesy³ek zbiorowych, sk³a-
dowaniu, prze³adunku, wa¿eniu,
kontrolowaniu i nadzorowaniu bez-
pieczeñstwa przewozu,

b) �wiadczonych na podstawie umo-
wy maklerskiej, agencyjnej, zlece-
nia i po�rednictwa, dotycz¹cych to-
warów eksportowanych;

22) dostaw towarów do wolnych obsza-
rów celnych:
a) ustanowionych na terenie lotnicze-

go, morskiego lub rzecznego przej-
�cia granicznego, przeznaczonych
do odprzeda¿y podró¿nym,

b) przeznaczonych do wywozu dla
odbiorcy poza terytorium Wspólno-
ty i objêtych procedur¹ wywozu w
rozumieniu przepisów celnych, w
tym tak¿e w celu ich kompletacji,
pakowania lub formowania przesy-
³ek zbiorowych;

23) us³ug transportu miêdzynarodowego;
24) us³ug polegaj¹cych na naprawie, uszla-

chetnianiu, przerobie lub przetwarza-
niu towarów;

25) dostaw towarów nabywanych przez
podmioty maj¹ce siedzibê lub miejsce
zamieszkania albo pobytu na terytorium
pañstwa trzeciego, niebêd¹ce podatni-
kami w rozumieniu art. 15, je¿eli towary
te s¹ przeznaczone do przerobu, uszla-
chetnienia lub przetworzenia na teryto-
rium kraju, a nastêpnie do wywozu z
terytorium Wspólnoty, w przypadku gdy
podatnik:
a) przeka¿e nabyty przez podmiot to-

war podatnikowi, który dokonuje
przerobu, uszlachetnienia lub prze-
tworzenia tego towaru,

b) posiada dowód, ¿e nale¿no�æ za
towar zosta³a zap³acona i przeka-
zana na rachunek bankowy podat-
nika w banku maj¹cym siedzibê na
terytorium kraju;

26) dostaw sprzêtu komputerowego:
a) dla placówek o�wiatowych,
b) dla organizacji humanitarnych, cha-

rytatywnych lub edukacyjnych w
celu dalszego nieodp³atnego prze-
kazania placówkom o�wiatowym

� przy zachowaniu warunków, o których
mowa w ust. 13-15.

2. Opodatkowaniu stawk¹ podatku w wyso-
ko�ci 0% podlegaj¹ czynno�ci, o których
mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przy-
padku prowadzenia przez podatnika doku-
mentacji, z której jednoznacznie wynika, ¿e
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czynno�ci te zosta³y wykonane przy za-
chowaniu warunków okre�lonych w tym
przepisie.

3. Przez us³ugi transportu miêdzynarodowego,
o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie siê:
1) przewóz lub inny sposób przemiesz-

czania towarów:
a) z miejsca wyjazdu (nadania) na te-

rytorium kraju do miejsca przyjazdu
(przeznaczenia) poza terytorium
Wspólnoty,

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza
terytorium Wspólnoty do miejsca
przyjazdu (przeznaczenia) na te-
rytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza
terytorium Wspólnoty do miejsca
przyjazdu (przeznaczenia) poza te-
rytorium Wspólnoty, je¿eli trasa
przebiega na pewnym odcinku
przez terytorium kraju (tranzyt),

d) z miejsca wyjazdu (nadania) na te-
rytorium pañstwa cz³onkowskiego
innym ni¿ terytorium kraju do miej-
sca przyjazdu (przeznaczenia)
poza terytorium Wspólnoty lub z
miejsca wyjazdu (nadania) poza te-
rytorium Wspólnoty do miejsca przy-
jazdu (przeznaczenia) na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿
terytorium kraju, je¿eli trasa prze-
biega na pewnym odcinku przez te-
rytorium kraju;

2) przewóz lub inny sposób przemiesz-
czania osób �rodkami transportu mor-
skiego, lotniczego i kolejowego:
a) z miejsca wyjazdu na terytorium

kraju do miejsca przyjazdu poza te-
rytorium kraju,

b) z miejsca wyjazdu poza terytorium
kraju do miejsca przyjazdu na tery-
torium kraju,

c) z miejsca wyjazdu poza terytorium
kraju do miejsca przyjazdu poza te-
rytorium kraju, je¿eli trasa przebie-
ga na pewnym odcinku przez tery-
torium kraju (tranzyt);

3) us³ugi po�rednictwa i spedycji miêdzy-
narodowej, zwi¹zane z us³ugami, o któ-
rych mowa w pkt 1 i 2.

4. Nie jest us³ug¹, o której mowa w ust. 3, prze-
wóz osób lub towarów w przypadku, gdy
miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przy-
jazdu (przeznaczenia) tych osób lub towa-
rów znajduje siê na terytorium kraju, a prze-
wóz poza terytorium kraju ma wy³¹cznie
charakter tranzytu.

5. Dokumentami stanowi¹cymi dowód �wiad-
czenia us³ug, o których mowa w ust. 1
pkt 23, s¹ w przypadku transportu:
1) towarów przez przewo�nika lub spe-

dytora � list przewozowy lub dokument
spedytorski (kolejowy, lotniczy, samo-
chodowy, konosament morski, konosa-
ment ¿eglugi �ródl¹dowej), stosowany
wy³¹cznie w komunikacji miêdzynaro-
dowej, lub inny dokument, z którego jed-

noznacznie wynika, ¿e w wyniku prze-
wozu z miejsca nadania do miejsca prze-
znaczenia nast¹pi³o przekroczenie gra-
nicy z pañstwem trzecim, oraz faktura
wystawiona przez przewo�nika (spe-
dytora), z zastrze¿eniem pkt 2;

2) towarów importowanych � oprócz do-
kumentów, o których mowa w pkt 1, do-
kument potwierdzony przez urz¹d celny,
z którego jednoznacznie wynika fakt wli-
czenia warto�ci us³ugi do podstawy opo-
datkowania z tytu³u importu towarów;

3) towarów przez eksportera � dowód
wywozu towarów;

4) osób � miêdzynarodowy bilet lotniczy,
promowy, okrêtowy lub kolejowy, wy-
stawiony przez przewo�nika na okre-
�lon¹ trasê przewozu dla konkretnego
pasa¿era.

6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 3,
powinien zawieraæ co najmniej:
1) imiê i nazwisko lub nazwê oraz adres

siedziby lub miejsca zamieszkania eks-
portera towarów;

2) okre�lenie towarów i ich ilo�ci;
3) potwierdzenie wywozu przez urz¹d

celny.
7. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1

pkt 24, rozumie siê us³ugi:
1) �wiadczone bezpo�rednio przez podat-

nika, który sprowadzi³ z terytorium pañ-
stwa trzeciego na terytorium kraju to-
wary objête procedur¹ uszlachetniania
czynnego w celu ich naprawy, uszla-
chetnienia, przerobu lub przetworzenia,
je¿eli towary te zostan¹ wywiezione
z terytorium kraju poza terytorium
Wspólnoty zgodnie z warunkami okre-
�lonymi w przepisach celnych;

2) polegaj¹ce na po�redniczeniu miêdzy
podmiotem maj¹cym siedzibê lub miej-
sce zamieszkania albo pobytu na tery-
torium pañstwa trzeciego niebêd¹cym
podatnikiem, w rozumieniu art. 15, a
podatnikiem, o którym mowa w pkt 1,
gdy po�rednik otrzymuje prowizjê lub
inne wynagrodzenie od którejkolwiek ze
stron zawartego kontraktu dotycz¹ce-
go us³ug okre�lonych w pkt 1, pod wa-
runkiem posiadania kopii dokumentów
potwierdzaj¹cych powrotny wywóz
towarów z terytorium kraju poza tery-
torium Wspólnoty;

3) �wiadczone przez innych podatników
na zlecenie podatnika, o którym mowa
w pkt 1, polegaj¹ce wy³¹cznie na na-
prawie, uszlachetnieniu, przerobie lub
przetworzeniu towarów sprowadzo-
nych w tym celu przez podatnika okre-
�lonego w pkt 1, pod warunkiem:
a) uzyskania o�wiadczenia od zlece-

niodawcy, ¿e towar, który powsta³
w wyniku wykonania tej us³ugi, zo-
stanie wywieziony z terytorium kraju
poza terytorium Wspólnoty,

b) posiadania szczegó³owego rozli-
czenia tych us³ug zgodnie z tre�ci¹

dokumentów celnych, których ko-
pie powinny byæ w posiadaniu tych
podatników, potwierdzaj¹cych po-
wrotny wywóz towarów z teryto-
rium kraju poza terytorium Wspól-
noty;

4) polegaj¹ce na naprawie, uszlachetnie-
niu, przerobie lub przetworzeniu towa-
rów sprowadzonych z terytorium pañ-
stwa trzeciego na terytorium kraju, któ-
re zosta³y objête procedur¹ uszlachet-
niania czynnego w rozumieniu przepi-
sów celnych, �wiadczone przez po-
datników na zlecenie podmiotów maj¹-
cych siedzibê lub miejsce zamieszka-
nia albo pobytu na terytorium pañstwa
trzeciego niebêd¹cych podatnikami, w
rozumieniu art. 15, w ramach kontrak-
tów wielostronnych, je¿eli:
a) naprawiony, uszlachetniony, prze-

robiony lub przetworzony przez
tych podatników towar zosta³ spro-
wadzony z terytorium pañstwa
trzeciego na terytorium kraju przez
podatnika bêd¹cego równie¿ stro-
n¹ tego kontraktu,

b) podatnik posiada szczegó³owe roz-
liczenie wykonanych us³ug zgod-
nie z dokumentami celnymi potwier-
dzaj¹cymi wywóz towarów z te-
rytorium kraju poza terytorium
Wspólnoty oraz kopie tych doku-
mentów celnych.

8. Przepisy ust. 7 pkt 2-4 stosuje siê, je¿eli po-
datnik spe³ni okre�lone w nich warunki oraz
otrzyma ca³o�æ lub co najmniej 50% zap³aty
przed up³ywem 60 dni, licz¹c od daty wywo-
zu z terytorium kraju poza terytorium Wspól-
noty towaru bêd¹cego przedmiotem �wiad-
czonych us³ug, z tym ¿e spe³nienie warun-
ków tak¿e po up³ywie tego terminu uprawnia
podatnika do dokonania korekty kwoty podat-
ku nale¿nego w z³o¿onej deklaracji podatko-
wej, w której wykazano us³ugê.

9.<2a> Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 pkt
24, rozumie siê równie¿ us³ugi polegaj¹ce
na przerobie, uszlachetnieniu lub przetwo-
rzeniu, �wiadczone na zlecenie podmiotów
maj¹cych siedzibê lub miejsce zamieszka-
nia albo pobytu poza terytorium kraju, w
przypadku gdy:
1) wykonywane przez podatnika us³ugi

dotycz¹ towarów nabytych lub zaim-
portowanych w tym celu na terytorium
Wspólnoty;

2) podatnik posiada dowód, ¿e nale¿no�æ
za us³ugê zosta³a zap³acona i przeka-
zana na rachunek bankowy podatnika
w banku maj¹cym siedzibê na teryto-
rium kraju;

3) podatnik posiada dokument potwierdza-
j¹cy wywóz towaru z terytorium kraju
poza terytorium Wspólnoty, którego us³u-
ga dotyczy.

10. Przepis ust. 9 stosuje siê pod warunkiem,
¿e podatnik otrzyma dokument potwierdza-
j¹cy wywóz towaru z terytorium kraju poza
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terytorium Wspólnoty, nie pó�niej jednak ni¿
40. dnia, licz¹c od daty wykonania us³ugi;
otrzymanie dokumentu potwierdzaj¹cego
wywóz towaru z terytorium kraju poza te-
rytorium Wspólnoty w terminie pó�niejszym
uprawnia podatnika do dokonania korekty
kwoty podatku nale¿nego w z³o¿onej de-
klaracji podatkowej, w której wykazano
us³ugê.

11. Je¿eli towar, który powsta³ w wyniku czyn-
no�ci, o których mowa w ust. 9, zosta³ zby-
ty na terytorium kraju, podatnicy, którzy do-
konali tych czynno�ci, s¹ obowi¹zani do
zap³acenia podatku wed³ug stawki w³a�ci-
wej dla dostawy tego towaru, przy czym
podatek ustala siê od warto�ci towaru obli-
czonej na podstawie przeciêtnych cen sto-
sowanych w danej miejscowo�ci lub na da-
nym rynku w dniu wykonania �wiadczenia,
pomniejszonych o podatek.

11.<7b> Je¿eli towar, który powsta³ w wyni-
ku czynno�ci, o których mowa w ust. 9,
zosta³ zbyty na terytorium kraju, podat-
nicy, którzy dokonali tych czynno�ci, s¹
obowi¹zani do zap³acenia podatku we-
d³ug stawki w³a�ciwej dla dostawy tego
towaru, przy czym podatek ustala siê
od warto�ci rynkowej towaru pomniej-
szonej o kwotê podatku.

12. Przepis ust. 1 pkt 25 stosuje siê pod wa-
runkiem, ¿e podatnik otrzyma zap³atê, nie
pó�niej jednak ni¿ 40. dnia, licz¹c od dnia
wydania towaru; otrzymanie zap³aty w ter-
minie pó�niejszym uprawnia podatnika do
dokonania korekty kwoty podatku nale¿ne-
go.

13. Opodatkowaniu stawk¹ podatku w wyso-
ko�ci 0% podlegaj¹ towary wymienione w
za³¹czniku nr 8 do ustawy.

14. Dokonuj¹cy dostawy, o której mowa w ust. 1
pkt 26, stosuje stawkê podatku 0%, pod
warunkiem:
1) posiadania stosownego zamówienia

potwierdzonego przez organ nadzoru-
j¹cy dan¹ placówkê o�wiatow¹, zgod-
nie z odrêbnymi przepisami � w przy-
padku dostawy, o której mowa w ust. 1
pkt 26 lit. a;

2) posiadania kopii umowy o nieodp³atnym
przekazaniu sprzêtu komputerowego
placówce o�wiatowej oraz posiadania
stosownego zamówienia potwierdzo-
nego przez organ nadzoruj¹cy placów-
kê o�wiatow¹, zgodnie z odrêbnymi
przepisami � w przypadku dostawy, o
której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

15. Dostawca obowi¹zany jest przekazaæ ko-
piê dokumentów, o których mowa w ust. 14,
do w³a�ciwego urzêdu skarbowego.

16. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia:
1) dokumenty, o których mowa w ust. 5

pkt 2,
2) dane, które powinny zawieraæ doku-

menty, o których mowa w ust. 5 pkt 3;

3) wzór dokumentu, o którym mowa w
ust. 5 pkt 2,

4) dokumenty, dane, które powinna zawie-
raæ dokumentacja, o której mowa w
ust. 2

� uwzglêdniaj¹c specyfikê wykonywania
niektórych czynno�ci, konieczno�æ za-
pewnienia prawid³owej identyfikacji
us³ugi na potrzeby rozliczenia podatku
oraz przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Rozdzia³ 5

Szczególne przypadki okre�lania
wysoko�ci podatku nale¿nego

Art. 84

1. Podatnicy �wiadcz¹cy us³ugi w zakresie
handlu, którzy dokonuj¹ sprzeda¿y opodat-
kowanej i zwolnionej od podatku lub opo-
datkowanej wed³ug ró¿nych stawek, a nie
s¹ obowi¹zani prowadziæ ewidencji, o któ-
rej mowa w art. 111 ust. 1, mog¹ w celu
obliczenia kwoty podatku nale¿nego doko-
naæ podzia³u sprzeda¿y towarów w da-
nym okresie rozliczeniowym w proporcjach
wynikaj¹cych z udokumentowanych zaku-
pów z tego okresu, w którym dokonano
zakupu. Do obliczenia tych proporcji przyj-
muje siê wy³¹cznie towary przeznaczone
do dalszej sprzeda¿y wed³ug cen uwzglêd-
niaj¹cych podatek.

2. Je¿eli podatnik podj¹³ lub wznowi³ dzia³al-
no�æ wymienion¹ w ust. 1, podzia³ sprze-
da¿y mo¿e byæ dokonany przy zastosowa-
niu do obrotu danego okresu rozliczenio-
wego procentowych wska�ników podzia-
³u udokumentowanych zakupów, dokona-
nych w okresie rozliczeniowym przed za-
koñczeniem okresu rozliczeniowego, w któ-
rym podjêto lub wznowiono dzia³alno�æ.

Art. 85

W przypadku �wiadczenia przez podatnika
us³ug, w tym w zakresie handlu i gastronomii,
kwota podatku nale¿nego mo¿e byæ obliczana
jako iloczyn warto�ci dostawy i stawki:

1) 18,03% � dla towarów i us³ug objêtych
stawk¹ podatku 22%;

2) 6,54% � dla towarów i us³ug objêtych
stawk¹ podatku 7%;

3) 2,91% � dla towarów i us³ug objêtych
stawk¹ podatku 3%.

Dzia³ IX

Odliczenie i zwrot podatku.
Odliczanie czê�ciowe

Rozdzia³ 1

Odliczenie i zwrot podatku

Art. 86

1. W zakresie, w jakim towary i us³ugi s¹ wy-
korzystywane do wykonywania czynno-
�ci opodatkowanych, podatnikowi, o któ-
rym mowa w art. 15, przys³uguje prawo do

obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwo-
tê podatku naliczonego, z zastrze¿eniem
art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19
oraz art. 124.

2. Kwotê podatku naliczonego stanowi, z za-
strze¿eniem ust. 3-7:
1) suma kwot podatku okre�lonych w fak-

turach otrzymanych przez podatnika:
a) z tytu³u nabycia towarów i us³ug,
b) potwierdzaj¹cych dokonanie

przedp³aty (zaliczki, zadatku, raty),
je¿eli wi¹za³y siê one z powstaniem
obowi¹zku podatkowego,

c) od komitenta z tytu³u dostawy to-
warów bêd¹cej przedmiotem umo-
wy komisu

� z uwzglêdnieniem rabatów okre�lonych
w art. 29 ust. 4;

2) w przypadku importu � suma kwot po-
datku wynikaj¹ca z dokumentu celnego;

3) zrycza³towany zwrot podatku, o któ-
rym mowa w art. 116 ust. 6;

4) kwota podatku nale¿nego od importu
us³ug, kwota podatku nale¿nego od do-
stawy towarów, dla której podatnikiem
jest ich nabywca oraz kwota podatku
nale¿nego z tytu³u wewn¹trzwspólno-
towego nabycia towarów.

3.<2b> W przypadku nabycia samochodów oso-
bowych oraz innych pojazdów samocho-
dowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
nieprzekraczaj¹cej 3,5 tony kwotê podatku
naliczonego stanowi 60% kwoty podatku
okre�lonej w fakturze lub kwoty podatku
nale¿nego z tytu³u wewn¹trzwspólnoto-
wego nabycia towarów lub kwoty podatku
nale¿nego od dostawy towarów, dla której
podatnikiem jest ich nabywca � nie wiêcej
jednak ni¿ 6000 z³.

4.<2b> Przepis ust. 3 nie dotyczy:
1) pojazdów samochodowych maj¹cych

jeden rz¹d siedzeñ, który oddzielony jest
od czê�ci przeznaczonej do przewozu
³adunków �cian¹ lub trwa³¹ przegrod¹,
klasyfikowanych na podstawie przepi-
sów prawa o ruchu drogowym do pod-
rodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych maj¹cych
wiêcej ni¿ jeden rz¹d siedzeñ, które od-
dzielone s¹ od czê�ci przeznaczonej
do przewozu ³adunków �cian¹ lub trwa-
³¹ przegrod¹ i u których d³ugo�æ czê�ci
przeznaczonej do przewozu ³adunków,
mierzona po pod³odze od najdalej wy-
suniêtego punktu pod³ogi pozwalaj¹ce-
go postawiæ pionow¹ �cianê lub trwa³¹
przegrodê pomiêdzy pod³og¹ a sufitem
do tylnej krawêdzi pod³ogi, przekracza
50% d³ugo�ci pojazdu; dla obliczenia
proporcji, o której mowa w zdaniu po-
przednim, d³ugo�æ pojazdu stanowi od-
leg³o�æ pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹
przedniej szyby pojazdu a tyln¹ krawê-
dzi¹ pod³ogi czê�ci pojazdu przezna-
czonej do przewozu ³adunków, mierzo-
na w linii poziomej wzd³u¿ pojazdu po-
miêdzy doln¹ krawêdzi¹ przedniej szy-
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by pojazdu a punktem wyprowadzonym
w pionie od tylnej krawêdzi pod³ogi czê-
�ci pojazdu przeznaczonej do przewo-
zu ³adunków;

3) pojazdów samochodowych, które maj¹
otwart¹ czê�æ przeznaczon¹ do prze-
wozu ³adunków;

4) pojazdów samochodowych, które po-
siadaj¹ kabinê kierowcy i nadwozie
przeznaczone do przewozu ³adunków
jako konstrukcyjnie oddzielne elementy
pojazdu;

5) pojazdów samochodowych bêd¹cych
pojazdami specjalnymi w rozumieniu
przepisów prawa o ruchu drogowym o
przeznaczeniach wymienionych w za-
³¹czniku nr 9 do ustawy;

6) pojazdów samochodowych konstruk-
cyjnie przeznaczonych do przewozu
co najmniej 10 osób ³¹cznie z kierowc¹
� je¿eli z dokumentów wydanych na
podstawie przepisów prawa o ruchu
drogowym wynika takie przeznaczenie;

7) przypadków, gdy przedmiotem dzia³al-
no�ci podatnika jest:
a) odprzeda¿ tych samochodów (po-

jazdów) lub
b) oddanie w odp³atne u¿ywanie tych

samochodów (pojazdów) na pod-
stawie umowy najmu, dzier¿awy,
leasingu lub innych umów o podob-
nym charakterze, i te samochody
(pojazdy) s¹ przez podatnika prze-
znaczone wy³¹cznie do wykorzy-
stania na te cele przez okres nie
krótszy ni¿ sze�æ miesiêcy.

5.<2b> Spe³nienie wymagañ dla pojazdów samo-
chodowych okre�lonych w ust. 4 pkt 1-4
stwierdza siê na podstawie dodatkowego
badania technicznego przeprowadzonego
przez okrêgow¹ stacjê kontroli pojazdów,
potwierdzonego za�wiadczeniem wyda-
nym przez tê stacjê oraz dowodu rejestra-
cyjnego pojazdu, zawieraj¹cego w³a�ciw¹
adnotacjê o spe³nieniu tych wymagañ.

5a.<2b> Kopiê za�wiadczenia, o którym mowa w
ust. 5, podatnik jest obowi¹zany dostarczyæ,
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania,
do naczelnika urzêdu skarbowego.

5b.<2b> W przypadku, gdy w poje�dzie, dla któ-
rego wydano za�wiadczenie, o którym
mowa w ust. 5, zosta³y wprowadzone
zmiany, w wyniku których pojazd nie spe³-
nia wymagañ, o których mowa w ust. 4 pkt
1-4 � podatnik obowi¹zany jest do pisem-
nego zawiadomienia naczelnika urzêdu
skarbowego o tych okoliczno�ciach, w ter-
minie 7 dni od ich zaistnienia.

5c.<2b> Je¿eli zmiany, o których mowa w ust. 5b,
zostan¹ dokonane w okresie 12 miesiêcy
licz¹c od miesi¹ca, w którym otrzymano fak-
turê lub dokument celny, podatnik jest obo-
wi¹zany do skorygowania kwoty podatku
naliczonego w ca³o�ci w rozliczeniu za
okres, w którym dokonano tych zmian.

6.<2b> Przepisy ust. 3-5c stosuje siê odpowied-
nio do importu samochodów osobowych

oraz innych pojazdów samochodowych, z
tym ¿e do importu samochodów osobo-
wych oraz innych pojazdów samochodo-
wych, o których mowa w ust. 3, kwotê
podatku naliczonego stanowi 60% kwoty
wynikaj¹cej z dokumentu celnego, z
uwzglêdnieniem kwot wynikaj¹cych z de-
cyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3
oraz art. 34 � nie wiêcej jednak ni¿ 6000 z³.

7.<2b> W przypadku us³ugobiorców u¿ytkuj¹cych
samochody osobowe oraz inne pojazdy sa-
mochodowe, o których mowa w ust. 3, na
podstawie umowy najmu, dzier¿awy, lea-
singu lub innej umowy o podobnym charak-
terze, kwotê podatku naliczonego stanowi
60% kwoty podatku naliczonego od czyn-
szu (raty) lub innych p³atno�ci wynikaj¹-
cych z zawartej umowy, udokumentowa-
nych faktur¹. Suma kwot w ca³ym okresie
u¿ytkowania samochodów i pojazdów, o
których mowa w zdaniu pierwszym, doty-
cz¹ca jednego samochodu lub pojazdu, nie
mo¿e jednak przekroczyæ kwoty 6000 z³.

7a.<2b> Przepisy ust. 3 i 4 stosuje siê odpowied-
nio do nabytych lub importowanych czê�ci
sk³adowych zu¿ytych do wytworzenia
przez podatnika samochodów osobowych
oraz innych pojazdów samochodowych, o
których mowa w ust. 3, z uwzglêdnieniem
przepisów ust. 4-5c, je¿eli te samochody i
pojazdy zosta³y zaliczone przez tego po-
datnika do �rodków trwa³ych w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym.

8. Podatnik ma równie¿ prawo do obni¿enia
kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku
naliczonego, o której mowa w ust. 2, je¿eli
importowane lub nabyte towary i us³ugi do-
tycz¹:
1) dostawy towarów lub �wiadczenia

us³ug przez podatnika poza terytorium
kraju, je¿eli kwoty te mog³yby byæ odli-
czone, gdyby czynno�ci te by³y wyko-
nywane na terytorium kraju, a podatnik
posiada dokumenty, z których wynika
zwi¹zek odliczonego podatku z tymi
czynno�ciami;

2) czynno�ci, o których mowa w art. 7
ust. 3-7.

9. Podatnik ma równie¿ prawo do obni¿enia
kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku
naliczonego, o której mowa w ust. 2, je¿eli
importowane lub nabyte towary i us³ugi do-
tycz¹ nastêpuj¹cych czynno�ci wykony-
wanych na terytorium kraju:
1) transakcji ubezpieczeniowych i rease-

kuracyjnych, w tym �wiadczonych
przez brokerów ubezpieczeniowych i
agentów ubezpieczeniowych;

2) udzielania i po�rednictwa w udzieleniu
kredytu oraz zarz¹dzania kredytem
przez kredytodawcê;

3) po�rednictwa lub wszelkich dzia³añ w
zakresie gwarancji kredytowych lub ja-
kiegokolwiek innego zabezpieczenia
pieniêdzy oraz zarz¹dzania gwarancja-
mi kredytowymi przez kredytodawcê;

4) transakcji, w tym po�rednictwa, doty-
cz¹cych rachunków terminowych i bie-
¿¹cych, p³atno�ci, przelewów, d³ugów,
czeków i innych zbywalnych instru-
mentów finansowych, z wy³¹czeniem
inkasa nale¿no�ci i faktoringu;

5) transakcji, w tym po�rednictwa doty-
cz¹cego walut, banknotów i monet u¿y-
wanych jako prawne �rodki p³atnicze,
z wy³¹czeniem przedmiotów kolekcjo-
nerskich; przez przedmioty kolekcjoner-
skie rozumie siê monety ze z³ota, sre-
bra oraz innych metali lub banknoty, któ-
re nie s¹ zwykle u¿ywane jako prawny
�rodek p³atniczy, a tak¿e monety o war-
to�ci numizmatycznej;

6) transakcji, w tym po�rednictwa, z wy-
³¹czeniem zarz¹dzania i przechowy-
wania, których przedmiotem s¹ akcje,
udzia³y w spó³kach i stowarzyszeniach,
obligacje i inne papiery warto�ciowe, z
wy³¹czeniem dokumentów ustanawia-
j¹cych tytu³ prawny do towarów oraz
nastêpuj¹cych praw lub papierów war-
to�ciowych:
a) prawa do okre�lonego udzia³u w

nieruchomo�ci,
b) praw rzeczowych daj¹cych ich po-

siadaczowi prawo u¿ytkowania w
stosunku do nieruchomo�ci,

c) udzia³ów lub akcji, daj¹cych ich po-
siadaczowi prawo w³asno�ci lub
u¿ytkowania w stosunku do nieru-
chomo�ci lub jej czê�ci

� w przypadku gdy miejscem �wiadcze-
nia tych us³ug, zgodnie z art. 27 ust. 3
pkt 1, jest terytorium pañstwa trzecie-
go lub gdy us³ugi dotycz¹ bezpo�red-
nio towarów eksportowanych, pod wa-
runkiem ¿e podatnik posiada dokumen-
ty, z których wynika zwi¹zek odliczo-
nego podatku z tymi czynno�ciami.

10. Prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿-
nego powstaje:
1) w rozliczeniu za okres, w którym po-

datnik otrzyma³ fakturê albo dokument
celny, z zastrze¿eniem pkt 2-4 oraz
ust. 11, 12, 16 i 18;

2) w przypadkach, o których mowa w
ust. 2 pkt 4 � w rozliczeniu za okres, w
którym powsta³ obowi¹zek podatkowy
w podatku nale¿nym u nabywcy odpo-
wiednio od importu us³ug lub wewn¹trz-
wspólnotowego nabycia towarów lub
od dostawy towarów, dla której podat-
nikiem jest nabywca;

3) w przypadku nabycia towarów i us³ug, o
których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, je-
¿eli faktura zawiera informacjê, jakiego
okresu dotyczy � w rozliczeniu za okres,
w którym przypada termin p³atno�ci;

4) w przypadku dokonania spisu z natury
okre�lonego w art. 113 ust. 5 i 7 � nie
pó�niej ni¿ w rozliczeniu za okres, w
którym dokonano tego spisu;

5) w przypadku stosowania w imporcie
towarów procedury uproszczonej, po-
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legaj¹cej na wpisie do rejestru zgodnie
z przepisami celnymi � za okres rozli-
czeniowy, w którym podatnik dokona³
wpisu do rejestru; obni¿enie kwoty po-
datku nale¿nego nastêpuje pod warun-
kiem dokonania przez podatnika zap³aty
podatku wykazanego w tym rejestrze.

11. Je¿eli podatnik nie dokona obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego w terminach okre�lonych
w ust. 10, mo¿e obni¿yæ kwotê podatku
nale¿nego w deklaracji podatkowej za na-
stêpny okres rozliczeniowy.

12. W przypadku otrzymania faktury, o której
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed na-
byciem prawa do rozporz¹dzania towarem
jak w³a�ciciel albo przed wykonaniem us³u-
gi, z wy³¹czeniem przypadków, gdy faktura
dokumentuje czynno�ci, od których obowi¹-
zek podatkowy powsta³ zgodnie z art. 19
ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 � prawo do obni-
¿enia kwoty podatku nale¿nego powstaje z
chwil¹ nabycia prawa do rozporz¹dzania
towarem lub z chwil¹ wykonania us³ugi.

13. Je¿eli podatnik nie dokona³ obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego o kwotê podatku nali-
czonego w terminach, o których mowa w
ust. 10, 11, 12, 16 i 18, mo¿e on obni¿yæ
kwotê podatku nale¿nego przez dokonanie
korekty deklaracji podatkowej za okres, w
którym wyst¹pi³o prawo do obni¿enia po-
datku nale¿nego, nie pó�niej jednak ni¿ w
ci¹gu 5 lat, licz¹c od pocz¹tku roku, w któ-
rym wyst¹pi³o prawo do obni¿enia podatku
nale¿nego.

14. W przypadku podatników obowi¹zanych do
dokonywania korekt kwot podatku naliczo-
nego, o których mowa w art. 91 ust. 1 i 2,
czê�æ kwoty podatku naliczonego obni¿a-
j¹c¹ kwotê podatku nale¿nego oblicza siê
w oparciu o proporcjê w³a�ciw¹ dla roku
podatkowego, w którym powsta³o prawo
do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego nie-
zale¿nie od terminu obni¿enia kwoty podat-
ku.

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

16. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1,
mog¹ obni¿yæ kwotê podatku nale¿nego w
rozliczeniu za kwarta³, w którym:
1) uregulowali ca³¹ nale¿no�æ wynikaj¹-

c¹ z otrzymanej od kontrahenta faktury,
2) dokonali zap³aty podatku wynikaj¹cego

z dokumentu celnego, z uwzglêdnieniem
kwot wynikaj¹cych z decyzji, o których
mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34

� nie wcze�niej jednak ni¿ z dniem otrzy-
mania faktury lub dokumentu celnego.

Przepis ust. 10 stosuje siê odpowiednio.
17. Przepisu ust. 16 nie stosuje siê do kwoty

podatku naliczonego, wynikaj¹cej z faktur i
dokumentów celnych otrzymanych i odliczo-
nych od kwoty podatku nale¿nego w rozli-
czeniu za okres poprzedzaj¹cy kwarta³, za
który podatnik bêdzie rozlicza³ siê metod¹
kasow¹.

18. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 5,
kwotê podatku naliczonego, wynikaj¹c¹ z
faktur lub dokumentów celnych otrzyma-
nych w okresie, kiedy rozliczali siê metod¹
kasow¹, i nieodliczon¹ od kwoty podatku
nale¿nego do koñca tego okresu, maj¹ pra-
wo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego
o kwotê podatku naliczonego w okresie roz-
liczeniowym, w którym:
1) uregulowali kontrahentowi ca³¹ nale¿-

no�æ wynikaj¹c¹ z otrzymanych faktur
� w przypadku podatku wynikaj¹cego
z faktur;

2) dokonali zap³aty podatku � w przypad-
ku podatku wynikaj¹cego z dokumen-
tów celnych;

3) dokonali zap³aty podatku wynikaj¹cego
z decyzji, o których mowa w art. 33
ust. 2 i 3 oraz art. 34.

19. Je¿eli w okresie, o którym mowa w ust. 10,
11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykona³ czyn-
no�ci opodatkowanych, kwotê podatku na-
liczonego za ten okres przenosi siê do roz-
liczenia na nastêpny okres rozliczeniowy.

20. U podatnika, o którym mowa w art. 16, kwot¹
podatku naliczonego jest kwota stanowi¹-
ca równowarto�æ 22% kwoty nale¿nej z
tytu³u dostawy nowego �rodka transportu,
nie wy¿sza jednak ni¿ kwota podatku za-
wartego w fakturze stwierdzaj¹cej naby-
cie tego �rodka lub dokumencie celnym, albo
podatku zap³aconego przez tego podatnika
od wewn¹trzwspólnotowego nabycia tego
�rodka.

21. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, inny ni¿ okre�lony w ust. 10 ter-
min obni¿enia kwoty podatku nale¿nego, o
której mowa w ust. 1, uwzglêdniaj¹c:
1) specyfikê wykonywania niektórych

czynno�ci;
2) stosowane techniki dokumentowania

rozliczeñ w obrocie gospodarczym.

Art. 87

1. W przypadku, gdy kwota podatku naliczo-
nego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w
okresie rozliczeniowym wy¿sza od kwoty
podatku nale¿nego, podatnik ma prawo do
obni¿enia o tê ró¿nicê kwoty podatku na-
le¿nego za nastêpne okresy lub do zwrotu
ró¿nicy na rachunek bankowy.

2.<2a> Z zastrze¿eniem ust. 3 i 3a, zwrot ró¿nicy
podatku nastêpuje na rachunek bankowy
podatnika w banku maj¹cym siedzibê na
terytorium kraju wskazanym w zg³oszeniu
identyfikacyjnym, o którym mowa w odrêb-
nych przepisach, w terminie 60 dni od dnia
z³o¿enia rozliczenia przez podatnika. Je¿eli
zasadno�æ zwrotu wymaga dodatkowego
sprawdzenia, naczelnik urzêdu skarbowe-
go mo¿e przed³u¿yæ ten termin do czasu
zakoñczenia postêpowania wyja�niaj¹ce-
go. Je¿eli przeprowadzone postêpowanie
wyka¿e zasadno�æ zwrotu, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, urz¹d skarbowy wy-
p³aca podatnikowi nale¿n¹ kwotê wraz z

odsetkami w wysoko�ci odpowiadaj¹cej
op³acie prolongacyjnej stosowanej w przy-
padku odroczenia p³atno�ci podatku lub jego
roz³o¿enia na raty.

3.<2a> Ró¿nica podatku podlegaj¹ca zwrotowi
w kwocie przekraczaj¹cej warto�æ podat-
ku naliczonego zwi¹zanego z nabyciem to-
warów lub us³ug, które na podstawie prze-
pisów o podatku dochodowym s¹ zalicza-
ne przez podatnika do �rodków trwa³ych
oraz warto�ci niematerialnych i prawnych
podlegaj¹cych amortyzacji, oraz gruntów i
praw wieczystego u¿ytkowania gruntów,
je¿eli zosta³y one zaliczone do �rodków
trwa³ych nabywcy, powiêkszonej o 22%
obrotu podatnika opodatkowanego stawka-
mi ni¿szymi ni¿ okre�lona w art. 41 ust. 1
oraz obrotu z tytu³u dostaw towarów lub
�wiadczenia us³ug, o których mowa w art.
86 ust. 8 pkt 1, podlega zwrotowi w termi-
nie 180 dni od dnia z³o¿enia deklaracji po-
datkowej.

3a.<2a> Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, wli-
cza siê obrót z tytu³u otrzymania nale¿no-
�ci, dla którego obowi¹zek podatkowy po-
wstaje zgodnie z art. 19 ust. 12 albo art. 20
ust. 3, pod warunkiem przedstawienia w
urzêdzie skarbowym zabezpieczenia ma-
j¹tkowego w kwocie odpowiadaj¹cej kwo-
cie podatku jaka by³aby nale¿na gdyby ob-
rót ten dotyczy³ dostawy towarów na tery-
torium kraju, do czasu przedstawienia do-
kumentów potwierdzaj¹cych eksport towa-
rów albo wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê
towarów, objêtych t¹ nale¿no�ci¹.

4. Na umotywowany wniosek podatnika z³o-
¿ony wraz z deklaracj¹ podatkow¹, kwota
ró¿nicy podatku podlegaj¹ca zwrotowi w
terminie 60 dni od dnia z³o¿enia rozliczenia
ulega podwy¿szeniu, je¿eli podwy¿szenie
tej kwoty:
1) jest uzasadnione sezonowo�ci¹ pro-

dukcji lub sezonowo�ci¹ wykonywa-
nych us³ug, lub sezonowo�ci¹ skupu
produktów rolnych;

2)<2a> (uchylony)
5. Na umotywowany wniosek, podatnikom

dokonuj¹cym dostawy towarów lub �wiad-
czenia us³ug poza terytorium kraju i niedo-
konuj¹cym sprzeda¿y opodatkowanej przy-
s³uguje zwrot kwoty podatku naliczonego,
o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w ter-
minie okre�lonym w ust. 4.

6. Na umotywowany wniosek podatnika z³o-
¿ony wraz z deklaracj¹ podatkow¹ urz¹d
skarbowy jest obowi¹zany zwróciæ ró¿ni-
cê podatku, o której mowa w ust. 2, w ter-
minie 25 dni, a w przypadku kwoty, o której
mowa w ust. 3 � w terminie 60 dni, licz¹c
od dnia z³o¿enia rozliczenia, gdy kwoty po-
datku naliczonego, wykazane w deklaracji
podatkowej, wynikaj¹ z:
1)<2a> faktur dokumentuj¹cych kwoty nale¿-

no�ci, które zosta³y w ca³o�ci zap³aco-
ne bezpo�rednio podatnikowi bêd¹ce-
mu wystawc¹ faktury, z uwzglêdnie-
niem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
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o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej
(Dz.U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz.
2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289),

2) dokumentów celnych oraz decyzji, o
których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz
art. 34, i zosta³y przez podatnika zap³a-
cone,

3) wewn¹trzwspólnotowego nabycia to-
warów lub importu us³ug lub dostawy
towarów, dla której podatnikiem jest ich
nabywca, je¿eli w deklaracji podatko-
wej zosta³a wykazana kwota podatku
nale¿nego od tych transakcji

� przy czym przepis ust. 2 zdanie drugie
i trzecie stosuje siê odpowiednio.

7. Ró¿nicê podatku niezwrócon¹ przez urz¹d
skarbowy w terminach, o których mowa w
ust. 2 w zdaniu pierwszym i w ust. 3, trak-
tuje siê jako nadp³atê podatku podlegaj¹c¹
oprocentowaniu w rozumieniu przepisów
Ordynacji podatkowej.

8. W przypadku gdy podatnik otrzyma³ zwrot
ró¿nicy podatku z tytu³u eksportu towarów i
nastêpnie ca³o�æ lub czê�æ tego towaru po-
wróci³a do podatnika, a czynno�æ ta powo-
duje powrót towaru na terytorium kraju, po-
datnik jest obowi¹zany zwróciæ ca³o�æ lub
odpowiedni¹ czê�æ otrzymanego zwrotu w
terminie 14 dni, licz¹c od dnia przekroczenia
towaru przez pañstwow¹ granicê Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Podatnik mo¿e zwiêkszyæ
o tê kwotê podatek naliczony, pocz¹wszy
od najbli¿szego okresu rozliczeniowego.

9. W razie niedope³nienia obowi¹zku przewidzia-
nego w ust. 8 od niezwróconej kwoty s¹ na-
liczane odsetki za zw³okê jak od zaleg³o�ci
podatkowych. Odsetki naliczane s¹ od na-
stêpnego dnia po up³ywie terminu okre�lone-
go w ust. 8, a je¿eli termin ten przypada wcze-
�niej ni¿ termin najbli¿szego okresu rozlicze-
niowego � od terminu, w którym powinno
zostaæ dokonane rozliczenie podatku.

10. Podatnik wymieniony w art. 16 mo¿e otrzy-
maæ zwrot podatku do wysoko�ci kwoty
okre�lonej w art. 86 ust. 20.

11. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporz¹dzenia:
1) mo¿e okre�liæ przypadki, gdy przyjêcie

przez podatnika w odp³atne u¿ywanie
�rodków trwa³ych nale¿¹cych do osób
trzecich mo¿e byæ traktowane na rów-
ni z zakupem tych �rodków, oraz wa-
runki i tryb zwrotu ró¿nicy podatku;

2) mo¿e rozszerzyæ zakres zwrotu ró¿ni-
cy podatku, o którym mowa w ust. 2 i 3,
na ca³o�æ lub czê�æ nadwy¿ki kwoty
podatku naliczonego ponad kwotê po-
datku nale¿nego, je¿eli jest to uzasad-
nione charakterem dzia³alno�ci podat-
nika lub d³ugo�ci¹ cyklu produkcyjnego;

3) okre�li przypadki, warunki i terminy zwro-
tu podatku, o którym mowa w ust. 10.

12. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, wydaj¹c rozporz¹dzenia, o któ-
rych mowa w ust. 11, uwzglêdnia:
1) specyfikê wykonywania niektórych

czynno�ci oraz uwarunkowania obro-

tu gospodarczego niektórymi towara-
mi;

2) konieczno�æ prawid³owego udokumen-
towania zwracanych kwot podatku;

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 88

1. Obni¿enia kwoty lub zwrotu ró¿nicy podat-
ku nale¿nego nie stosuje siê do nabywa-
nych przez podatnika:
1) importu us³ug, w zwi¹zku z którymi za-

p³ata nale¿no�ci jest dokonywana bez-
po�rednio lub po�rednio na rzecz pod-
miotu maj¹cego miejsce zamieszkania,
siedzibê lub zarz¹d na terytorium lub w
kraju wymienionych w za³¹czniku nr 5
do ustawy;

2) towarów i us³ug, je¿eli wydatki na ich
nabycie nie mog³yby byæ zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów w ro-
zumieniu przepisów o podatku docho-
dowym, z wyj¹tkiem przypadków, gdy
brak mo¿liwo�ci zaliczenia tych wydat-
ków do kosztów uzyskania przychodów
pozostaje w bezpo�rednim zwi¹zku ze
zwolnieniem od podatku dochodowego;

3)<2b> paliw silnikowych, oleju napêdowego
oraz gazu, wykorzystywanych do na-
pêdu samochodów osobowych i innych
pojazdów samochodowych, o których
mowa w art. 86 ust. 3;

4) us³ug noclegowych i gastronomicznych,
z wyj¹tkiem:
a) przypadków, gdy us³ugi te zosta³y

nabyte przez podatników �wiad-
cz¹cych us³ugi turystyki, je¿eli w
sk³ad us³ugi turystyki, opodatkowa-
nej na zasadach innych ni¿ okre-
�lone w art. 119, wchodz¹ us³ugi
noclegowe lub gastronomiczne albo
jedne i drugie,

b) nabycia gotowych posi³ków prze-
znaczonych dla pasa¿erów przez
podatników �wiadcz¹cych us³ugi
przewozu osób;

5) towarów i us³ug, których nabycie:
a) zosta³o udokumentowane faktura-

mi otrzymanymi przed dniem utraty
zwolnienia okre�lonego w art. 113
ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezy-
gnacji z tego zwolnienia, z wyj¹t-
kiem przypadków okre�lonych w
art. 113 ust. 5 i 7,

b) nast¹pi³o w wyniku darowizny lub
nieodp³atnego �wiadczenia us³ugi.

2. Je¿eli na podstawie dokumentacji prowa-
dzonej przez podatnika nie mo¿na ustaliæ
kwoty podatku naliczonego od towarów i
us³ug okre�lonych w ust. 1 pkt 2, kwotê tego
podatku ustala siê przez zastosowanie
stawki 22% do kwoty wydatków, które w
rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym nie mog¹ byæ zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów.

3. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) wydatków zwi¹zanych z nabyciem to-

warów i us³ug, o których mowa w

art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów
i praw wieczystego u¿ytkowania grun-
tów;

2) wydatków zwi¹zanych z nabyciem to-
warów i us³ug zaliczanych u podatnika
do �rodków trwa³ych niepodlegaj¹cych
amortyzacji, zgodnie z przepisami o
podatku dochodowym, je¿eli fakt ten
pozostaje w �cis³ym zwi¹zku ze zwol-
nieniem od tego podatku;

3) wydatków zwi¹zanych z dostaw¹ to-
warów oraz �wiadczeniem us³ug w
przypadkach okre�lonych w art. 7
ust. 2 i art. 8 ust. 2, je¿eli czynno�ci te
zosta³y opodatkowane;

4) podatku od importu towarów oraz od
wewn¹trzwspólnotowego nabycia to-
warów stanowi¹cych wk³ady niepie-
niê¿ne (aporty) do spó³ek handlowych;

5) wydatków na nabycie towarów celem
oddania ich w odp³atne u¿ywanie na
podstawie umów leasingu, je¿eli zgod-
nie z przepisami o podatku dochodo-
wym odpisów amortyzacyjnych doko-
nuje korzystaj¹cy;

6) nabycia towarów przez komisanta na
rzecz komitenta w wykonaniu umowy
komisu;

7) nabycia towarów przez komisanta od
komitenta w ramach umowy komisu;

8) podatku od wewn¹trzwspólnotowego
nabycia towarów w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 11.

3a.<2a> Nie stanowi¹ podstawy do obni¿enia po-
datku nale¿nego oraz zwrotu ró¿nicy po-
datku lub zwrotu podatku naliczonego fak-
tury i dokumenty celne w przypadku gdy:
1) sprzeda¿ zosta³a udokumentowana

fakturami lub fakturami koryguj¹cymi:
a) wystawionymi przez podmiot nie-

istniej¹cy lub nieuprawniony do wy-
stawiania faktur lub faktur korygu-
j¹cych,

b) w których kwota podatku wykaza-
na na oryginale faktury lub faktury
koryguj¹cej jest ró¿na od kwoty
wykazanej na kopii;

2) transakcja udokumentowana faktur¹ nie
podlega opodatkowaniu, jest zwolnio-
na od podatku � a kwota wykazana w
fakturze nie zosta³a uregulowana;

2)<7b> transakcja udokumentowana fak-
tur¹ nie podlega opodatkowaniu
albo jest zwolniona od podatku;

3) wystawiono wiêcej ni¿ jedn¹ fakturê
dokumentuj¹c¹ tê sam¹ sprzeda¿;

4) wystawione faktury, faktury koryguj¹-
ce lub dokumenty celne:
a) stwierdzaj¹ czynno�ci, które nie

zosta³y dokonane � w czê�ci doty-
cz¹cej tych czynno�ci,

b) podaj¹ kwoty niezgodne z rzeczy-
wisto�ci¹ � w czê�ci dotycz¹cej
tych pozycji, dla których podane
zosta³y kwoty niezgodne z rzeczy-
wisto�ci¹,
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c) potwierdzaj¹ czynno�ci, do których
maj¹ zastosowanie przepisy art. 58
i 83 Kodeksu cywilnego � w czê�ci
dotycz¹cej tych czynno�ci;

5) faktury, faktury koryguj¹ce wystawio-
ne przez nabywcê zgodnie z odrêbny-
mi przepisami nie zosta³y zaakceptowa-
ne przez sprzedaj¹cego;

6)<2b> za�wiadczenie, o którym mowa w
art. 86 ust. 5, zawiera informacje nie-
zgodne ze stanem faktycznym.

3b.<2a> Przepis ust. 3a stosuje siê odpowiednio
do duplikatów faktur.

4. Obni¿enia kwoty lub zwrotu ró¿nicy podat-
ku nale¿nego nie stosuje siê równie¿ do
podatników, którzy nie s¹ zarejestrowani
jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96,
z wy³¹czeniem przypadków, o których
mowa w art. 86 ust. 20.

5.<2a> (uchylony)

Art. 89

1. W odniesieniu do:
1) przedstawicielstw dyplomatycznych,

urzêdów konsularnych oraz cz³onków
personelu tych przedstawicielstw i
urzêdów, a tak¿e innych osób zrówna-
nych z nimi na podstawie ustaw, umów
lub zwyczajów miêdzynarodowych,
je¿eli nie s¹ obywatelami polskimi i nie
maj¹ sta³ego pobytu na terytorium kraju;

2) Si³ Zbrojnych Pañstw-Stron Traktatu
Pó³nocnoatlantyckiego oraz Si³ Zbroj-
nych Pañstw-Stron Traktatu Pó³nocno-
atlantyckiego uczestnicz¹cych w Part-
nerstwie dla Pokoju, wielonarodowych
Kwater i Dowództw i ich personelu cy-
wilnego;

3) podmiotów nieposiadaj¹cych siedziby,
miejsca zamieszkania, sta³ego miejsca
prowadzenia dzia³alno�ci na terytorium
kraju, niezarejestrowanych na potrze-
by podatku na terytorium kraju

� mog¹ byæ zastosowane zwroty podat-
ku na warunkach okre�lonych w roz-
porz¹dzeniu wydanym na podstawie
ust. 2, 3 i 5.

2. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z ministrem w³a-
�ciwym do spraw zagranicznych, okre�li,
w drodze rozporz¹dzenia, przypadki i tryb
zwrotu podatku przedstawicielstwom dyplo-
matycznym, urzêdom konsularnym oraz cz³on-
kom personelu tych przedstawicielstw i urzê-
dów, a tak¿e innym osobom zrównanym z
nimi na podstawie ustaw, umów lub zwy-
czajów miêdzynarodowych, je¿eli nie s¹
obywatelami polskimi i nie maj¹ sta³ego po-
bytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
je¿eli zwrot taki wynika z porozumieñ miê-
dzynarodowych lub zasady wzajemno�ci.

3. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z Ministrem Obro-
ny Narodowej, okre�li, w drodze rozporz¹-
dzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku Si-
³om Zbrojnym Pañstw-Stron Traktatu Pó³-
nocnoatlantyckiego oraz Si³om Zbrojnym

Pañstw-Stron Traktatu Pó³nocnoatlantyckie-
go uczestnicz¹cych w Partnerstwie dla Po-
koju, wielonarodowym Kwaterom i Do-
wództwom i ich personelowi cywilnemu.

4. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych przy wydawaniu rozporz¹dzeñ,
o których mowa w ust. 2 i 3, uwzglêdnia:
1) porozumienia miêdzynarodowe;
2) konieczno�æ prawid³owego udokumen-

towania zwracanych kwot podatku;
3) potrzebê zapewnienia informacji o to-

warach i us³ugach, od których nabycia
podatek jest zwracany;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.
5. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-

blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia, przypadki, warunki i tryb zwrotu podat-
ku podmiotom nieposiadaj¹cym siedziby,
miejsca zamieszkania, sta³ego miejsca pro-
wadzenia dzia³alno�ci na terytorium kraju,
niezarejestrowanym na potrzeby podatku
na terytorium kraju, uwzglêdniaj¹c:
1) konieczno�æ prawid³owego udokumen-

towania zakupów, od których przys³u-
guje zwrot podatku;

2) potrzebê zapewnienia prawid³owej in-
formacji o wysoko�ci zwracanych kwot
podatku;

3) potrzebê zapewnienia niezbêdnych in-
formacji o podmiocie ubiegaj¹cym siê o
zwrot podatku jako podmiocie upraw-
nionym do otrzymania tego zwrotu;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.
6. W odniesieniu do organizacji humanitarnych,

charytatywnych lub edukacyjnych, których
dzia³alno�æ jest zaliczana do dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), oraz do
niektórych grup towarów mog¹ byæ zasto-
sowane zwroty podatku na warunkach
okre�lonych w rozporz¹dzeniu wydanym
na podstawie ust. 7.

7. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozporz¹-
dzenia, warunki zwrotu podatku organizacjom
humanitarnym, charytatywnym lub edukacyj-
nym z tytu³u eksportu towarów oraz warunki,
jakie musz¹ spe³niaæ te organizacje, ¿eby
otrzymaæ taki zwrot, uwzglêdniaj¹c:
1) sytuacjê gospodarcz¹ pañstwa;
2) przebieg realizacji bud¿etu pañstwa;
3) konieczno�æ prawid³owego okre�lenia

kwot zwracanego podatku;
4) konieczno�æ zapewnienia informacji o

eksporcie towarów;
5) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Rozdzia³ 1a<2a>

Rozliczenie podatku w odniesieniu
do nie�ci¹galnych wierzytelno�ci

Art. 89a

1. Podatnik mo¿e skorygowaæ podatek nale¿-
ny z tytu³u dostawy towarów lub �wiad-

czenia us³ug na terytorium kraju w przypad-
ku wierzytelno�ci odpisanych jako nie�ci¹-
galne, stanowi¹cych koszty uzyskania przy-
chodów w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym, z zastrze¿eniem ust. 2-7.
Korekta podatku dotyczy równie¿ kwoty
podatku przypadaj¹cej na czê�æ kwoty wie-
rzytelno�ci odpisanej jako nie�ci¹galna.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê w przypadku gdy
spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) dostawa towaru lub �wiadczenie us³ug

jest dokonana na rzecz podatnika, o któ-
rym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestro-
wanego jako podatnik VAT czynny, nie-
bêd¹cego w trakcie postêpowania upa-
d³o�ciowego lub w trakcie likwidacji;

2) wierzytelno�ci zosta³y uprzednio wy-
kazane w deklaracji jako obrót opodat-
kowany i podatek nale¿ny;

3) wierzyciel i d³u¿nik na dzieñ dokonania
korekty, o której mowa w ust. 1, s¹ po-
datnikami zarejestrowanymi jako podat-
nicy VAT czynni;

4) wierzytelno�ci nie zosta³y uregulowa-
ne w jakiejkolwiek formie ani nie zosta³y
zbyte;

5) od daty wystawienia faktury, bêd¹cej
podstaw¹ do odpisania wierzytelno�ci,
nie up³ynê³o 5 lat, licz¹c od pocz¹tku
roku, w którym zosta³a wystawiona
faktura;

6) wierzyciel zawiadomi³ d³u¿nika o odpi-
saniu wierzytelno�ci jako nie�ci¹gal-
nych a d³u¿nik, w ci¹gu 28 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia nie uregulo-
wa³ nale¿no�ci w jakiejkolwiek formie.

3. Korekta podatku nale¿nego mo¿e nast¹piæ
w rozliczeniu za okres rozliczeniowy na-
stêpuj¹cy po miesi¹cu, w którym d³u¿nik
otrzyma³ zawiadomienie, o którym mowa w
ust. 2 pkt 6.

4. W przypadku gdy po dokonaniu korekty okre-
�lonej w ust. 1 nale¿no�æ zosta³a uregulo-
wana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o któ-
rym mowa w ust. 1, obowi¹zany jest zwiêk-
szyæ podatek nale¿ny w rozliczeniu za
okres, w którym nale¿no�æ zosta³a uregu-
lowana. W przypadku czê�ciowego ure-
gulowania nale¿no�ci podatek nale¿ny
zwiêksza siê w odniesieniu do tej czê�ci.

5. Podatnik obowi¹zany jest wraz z deklara-
cj¹ podatkow¹, w której dokonuje korekty
podatku nale¿nego okre�lonej w ust. 1, za-
wiadomiæ o korekcie, o której mowa w ust.
1, w³a�ciwy dla podatnika urz¹d skarbowy
wraz z podaniem kwot korekty podatku na-
le¿nego.

6. Podatnik w ci¹gu 7 dni od dnia dokonania
korekty podatku nale¿nego wymienionej w
ust. 1 obowi¹zany jest równie¿ zawiado-
miæ d³u¿nika o tej czynno�ci. Kopia zawia-
domienia jest przesy³ana do w³a�ciwego dla
podatnika urzêdu skarbowego.

7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje siê, je¿eli po-
miêdzy wierzycielem a d³u¿nikiem istnieje
zwi¹zek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.
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Art. 89b

1. W przypadku otrzymania zawiadomienia, o
którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, i nie-
uregulowania nale¿no�ci w terminie 28 dni
od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
podatnik (d³u¿nik) jest obowi¹zany do po-
mniejszenia podatku naliczonego podlega-
j¹cego odliczeniu lub w przypadku jego bra-
ku, do powiêkszenia kwoty podatku nale¿-
nego, o kwotê podatku wynikaj¹c¹ z nie-
uregulowanych faktur, poprzez korektê de-
klaracji za okres, w którym dokona³ odlicze-
nia lub w którym otrzyma³ te faktury.

2. W przypadku czê�ciowego uregulowania
nale¿no�ci przed up³ywem terminu, o któ-
rym mowa w ust. 1, korekta dotyczy podat-
ku naliczonego przypadaj¹cego na nieure-
gulowan¹ czê�æ nale¿no�ci.

3. Do zaleg³o�ci podatkowych wynikaj¹cych
z korekty podatku naliczonego, o którym
mowa w ust. 1, maj¹ zastosowanie odrêb-
ne przepisy o odpowiedzialno�ci osób trze-
cich za zaleg³o�ci podatkowe podatnika.

4. W przypadku uregulowania nale¿no�ci po
dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1,
podatnik ma prawo do zwiêkszenia kwoty
podatku naliczonego w rozliczeniu za okres,
w którym nale¿no�æ uregulowano, o kwotê
podatku, o której mowa w ust. 1. W przy-
padku czê�ciowego uregulowania nale¿-
no�ci podatek naliczony mo¿e zostaæ
zwiêkszony w odniesieniu do tej czê�ci.

5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
stosuje siê odpowiednio przepisy Ordyna-
cji podatkowej o dorêczeniach.

Rozdzia³ 2

Odliczanie czê�ciowe podatku
oraz korekta podatku naliczonego

Art. 90

1. W stosunku do towarów i us³ug, które s¹
wykorzystywane przez podatnika do wy-
konywania czynno�ci, w zwi¹zku z który-
mi przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego, jak i czynno�ci, w
zwi¹zku z którymi takie prawo nie przys³u-
guje, podatnik jest obowi¹zany do odrêb-
nego okre�lenia kwot podatku naliczonego
zwi¹zanych z czynno�ciami, w stosunku
do których podatnikowi przys³uguje prawo
do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego.

2. Je¿eli nie jest mo¿liwe wyodrêbnienie ca³o-
�ci lub czê�ci kwot, o których mowa w
ust. 1, podatnik mo¿e pomniejszyæ kwotê
podatku nale¿nego o tak¹ czê�æ kwoty po-
datku naliczonego, któr¹ mo¿na proporcjo-
nalnie przypisaæ czynno�ciom, w stosunku
do których podatnikowi przys³uguje prawo
do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego, z
zastrze¿eniem ust. 10.

3. Proporcjê, o której mowa w ust. 2, ustala
siê jako udzia³ rocznego obrotu z tytu³u czyn-
no�ci, w zwi¹zku z którymi przys³uguje pra-
wo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego,
w ca³kowitym obrocie uzyskanym z tytu³u

czynno�ci, w zwi¹zku z którymi podatniko-
wi przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego, oraz czynno�ci, w
zwi¹zku z którymi podatnikowi nie przys³u-
guje takie prawo.

4. Proporcjê, o której mowa w ust. 3, okre�la
siê procentowo w stosunku rocznym na
podstawie obrotu osi¹gniêtego w roku po-
przedzaj¹cym rok podatkowy, w odniesie-
niu do którego jest ustalana proporcja. Pro-
porcjê tê zaokr¹gla siê w górê do najbli¿-
szej liczby ca³kowitej.

5. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wli-
cza siê obrotu uzyskanego z dostawy to-
warów, o których mowa w art. 87 ust. 3,
u¿ywanych przez podatnika na potrzeby
jego dzia³alno�ci.

6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wli-
cza siê obrotu uzyskanego z tytu³u trans-
akcji dotycz¹cych nieruchomo�ci lub us³ug
wymienionych w za³¹czniku nr 4 do usta-
wy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynno-
�ci te s¹ dokonywane sporadycznie.

7.<2a> (uchylony)
8. Podatnicy, którzy w poprzednim roku po-

datkowym nie osi¹gnêli obrotu, o którym
mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w
poprzednim roku podatkowym by³ ni¿szy ni¿
30 000 z³, do obliczenia kwoty podatku na-
liczonego podlegaj¹cej odliczeniu od kwoty
podatku nale¿nego przyjmuj¹ proporcjê
wyliczon¹ szacunkowo, wed³ug prognozy
uzgodnionej z naczelnikiem urzêdu skarbo-
wego, w formie protoko³u.

9. Przepis ust. 8 stosuje siê równie¿, gdy po-
datnik uzna, ¿e w odniesieniu do niego kwo-
ta obrotu, o której mowa w tym przepisie,
by³aby niereprezentatywna.

10. W przypadku gdy proporcja okre�lona zgod-
nie z ust. 2-8:
1) przekroczy³a 98% � podatnik ma pra-

wo do obni¿enia kwoty podatku nale¿-
nego o ca³¹ kwotê podatku naliczone-
go, o której mowa w ust. 2;

2) nie przekroczy³a 2% � podatnik nie ma
prawa do obni¿enia kwoty podatku na-
le¿nego o kwotê podatku naliczonego,
o której mowa w ust. 2.

11.<2a> Minister w³a�ciwy do spraw finansów
publicznych mo¿e okre�liæ, w drodze roz-
porz¹dzenia metody obliczania proporcji
inne ni¿ okre�lona w ust. 3 oraz warunki
ich stosowania, uwzglêdniaj¹c uwarunko-
wania obrotu gospodarczego oraz przepi-
sy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 91

1.<2a> Po zakoñczeniu roku, w którym podatniko-
wi przys³ugiwa³o prawo do obni¿enia kwo-
ty podatku nale¿nego o kwotê podatku nali-
czonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1,
jest on obowi¹zany dokonaæ korekty kwoty
podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust.
2-9, z uwzglêdnieniem proporcji obliczonej
w sposób okre�lony w art. 90 ust. 2-6 lub
przepisach wydanych na podstawie art. 90
ust. 11, dla zakoñczonego roku podatkowe-

go. Korekty tej nie dokonuje siê, je¿eli ró¿ni-
ca miêdzy proporcj¹ odliczenia okre�lon¹
w art. 90 ust. 4 a proporcj¹ okre�lon¹ w
zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punk-
tów procentowych.

2.<2a> W przypadku towarów i us³ug, które na
podstawie przepisów o podatku dochodo-
wym, s¹ zaliczane przez podatnika do �rod-
ków trwa³ych oraz warto�ci niematerial-
nych i prawnych podlegaj¹cych amortyza-
cji a tak¿e gruntów i praw wieczystego
u¿ytkowania gruntów, je¿eli zosta³y zaliczo-
ne do �rodków trwa³ych nabywcy, z wy³¹-
czeniem tych, których warto�æ pocz¹tko-
wa nie przekracza 15 000 z³, korekty, o któ-
rej mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w
ci¹gu 5 kolejnych lat a w przypadku nieru-
chomo�ci � w ci¹gu 10 lat, licz¹c pocz¹w-
szy od roku, w którym zosta³y oddane do
u¿ytkowania. Roczna korekta w przypad-
ku, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
dotyczy jednej pi¹tej, a w przypadku nieru-
chomo�ci � jednej dziesi¹tej, kwoty podat-
ku naliczonego przy ich nabyciu lub wy-
tworzeniu. W przypadku �rodków trwa³ych
oraz warto�ci niematerialnych i prawnych,
których warto�æ pocz¹tkowa nie przekra-
cza 15 000 z³, przepis ust. 1 stosuje siê
odpowiednio.

3. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonu-
je siê w deklaracji podatkowej sk³adanej za
pierwszy okres rozliczeniowy roku nastê-
puj¹cego po roku podatkowym, za który do-
konuje siê korekty.

4. W przypadku gdy w okresie korekty, o której
mowa w ust. 2, nast¹pi sprzeda¿ towarów,
o których mowa w ust. 2, uwa¿a siê, ¿e
towary te s¹ nadal u¿ywane na potrzeby
czynno�ci podlegaj¹cych opodatkowaniu u
tego podatnika, a¿ do koñca okresu korekty.

5. Korekta po sprzeda¿y, o której mowa w
ust. 4, powinna byæ dokonana jednorazo-
wo w odniesieniu do ca³ego pozosta³ego
okresu korekty. Korekty dokonuje siê w de-
klaracji podatkowej za okres rozliczeniowy,
w którym nast¹pi³a sprzeda¿.

6. W przypadku gdy towary lub us³ugi, o któ-
rych mowa w ust. 4, zostan¹:
1) opodatkowane � w celu dokonania ko-

rekty przyjmuje siê, ¿e dalsze wyko-
rzystanie tego towaru zwi¹zane jest z
czynno�ciami opodatkowanymi;

2) zwolnione lub nie podlega³y opodatko-
waniu � do obliczenia korekty przyjmu-
je siê, ¿e dalsze wykorzystanie tego
towaru jest zwi¹zane wy³¹cznie z czyn-
no�ciami zwolnionymi lub niepodlegaj¹-
cymi opodatkowaniu.

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje siê odpowiednio,
w przypadku gdy podatnik mia³ prawo do
obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o ca³¹
kwotê podatku naliczonego od wykorzysty-
wanego przez siebie towaru lub us³ugi i
dokona³ takiego obni¿enia, albo nie mia³ ta-
kiego prawa, a nastêpnie zmieni³o siê to pra-
wo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego
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o kwotê podatku naliczonego od tego to-
waru lub us³ugi.

8. Korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje
siê równie¿, je¿eli towary i us³ugi nabyte do
wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2,
zosta³y zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie
przed oddaniem tego towaru do u¿ytkowania.

9. W przypadku zbycia przedsiêbiorstwa lub
zak³adu (oddzia³u), o których mowa w art. 6
pkt 1, korekta okre�lona w ust. 1-8 jest do-
konywana odpowiednio przez nabywcê
przedsiêbiorstwa lub nabywcê zak³adu
(oddzia³u).

10. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, dla grupy podatników, inne ni¿
wymienione w ust. 1-9, warunki dokony-
wania korekt zwi¹zanych z odliczeniem
kwoty podatku naliczonego oraz zwolniæ
niektóre grupy podatników od dokonywa-
nia korekt, uwzglêdniaj¹c:
1) specyfikê wykonywania niektórych

czynno�ci;
2) uwarunkowania obrotu gospodarcze-

go niektórymi towarami i us³ugami;
3) konieczno�æ zapewnienia prawid³owego

odliczenia kwoty podatku naliczonego.

Art. 92

1. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporz¹dzenia, mo¿e
okre�liæ:
1)<2a> (uchylony)
2) inne ni¿ wymienione w art. 88 ust. 3

przypadki nabycia towarów lub us³ug,
uprawniaj¹ce do obni¿enia kwoty po-
datku nale¿nego lub zwrotu ró¿nicy
podatku, o którym mowa w art. 87;

3) przypadki, gdy kwota podatku naliczo-
nego mo¿e byæ zwrócona jednostce do-
konuj¹cej nabycia (importu) towarów
lub us³ug oraz warunki i tryb dokony-
wania tego zwrotu.

2. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, wydaj¹c rozporz¹dzenia, o któ-
rych mowa w ust. 1, uwzglêdnia:
1) specyfikê wykonywania niektórych

czynno�ci oraz uwarunkowania obrotu
gospodarczego niektórymi towarami;

2) konieczno�æ prawid³owego udokumen-
towania czynno�ci, od których przys³u-
guje zwrot podatku;

3) potrzebê zapewnienia jednakowego
traktowania podmiotów wykorzystuj¹-
cych w swojej dzia³alno�ci te same to-
wary;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.
3. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-

blicznych, w porozumieniu z ministrem w³a-
�ciwym do spraw rolnictwa i ministrem w³a-
�ciwym do spraw rozwoju wsi, mo¿e okre-
�liæ, w drodze rozporz¹dzenia, listê towa-
rów i us³ug lub przypadki, w których naby-
cie towarów i us³ug przez podatników pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ rolnicz¹ nie upraw-
nia do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego
o kwotê podatku naliczonego w ca³o�ci lub

w czê�ci lub zwrotu ró¿nicy podatku w ca-
³o�ci lub w czê�ci, uwzglêdniaj¹c specyfi-
kê dzia³alno�ci rolniczej, a tak¿e maj¹c na
uwadze uwarunkowania obrotu gospodar-
czego niektórymi towarami.

Art. 93<2a>

1. W przypadku nabycia towarów i us³ug, o
których mowa w art. 87 ust. 3, przed doko-
naniem sprzeda¿y opodatkowanej lub czyn-
no�ci wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1,
podmiotom dokonuj¹cym nabycia przys³u-
guje prawo do zwrotu kwoty podatku nali-
czonego w formie zaliczki.

2. Zwrot kwoty podatku naliczonego przys³u-
guje na wniosek podmiotu uprawnionego,
je¿eli spe³nione zosta³y jednocze�nie nastê-
puj¹ce warunki:
1) podmiot zosta³ zarejestrowany jako po-

datnik VAT czynny i nie wykona³ czyn-
no�ci opodatkowanych z wyj¹tkiem:
a) importu towarów,
b) wewn¹trzwspólnotowego nabycia

towarów,
c) importu us³ug,
d) nabycia towarów, o których mowa

w art. 17 ust. 1 pkt 5;
2) warto�æ nabytych towarów bez podat-

ku naliczonego, o którym mowa w art.
87 ust. 3, w okresie po dniu z³o¿enia
zg³oszenia rejestracyjnego wynosi nie
mniej ni¿ 250 000 z³;

3) podmiot uprawniony uregulowa³ w ca³o-
�ci nale¿no�æ za nabyte towary i us³ugi
objête zwrotem kwoty podatku naliczo-
nego, a w przypadku importu towarów
zap³aci³ podatek nale¿ny od tego importu;

4) podmiot z³o¿y³ o�wiadczenie, ¿e:
a) nabyte towary i us³ugi s³u¿yæ bêd¹

do czynno�ci opodatkowanych lub
do czynno�ci wymienionych w art.
86 ust. 8 pkt 1, które zostan¹ wyko-
nane nie pó�niej ni¿ w ci¹gu sze-
�ciu miesiêcy od dnia otrzymania
ostatniej faktury stwierdzaj¹cej na-
bycie tych towarów lub us³ug albo
w przypadku importu towarów � od
dnia otrzymania ostatniego doku-
mentu celnego,

b) w okresie od dnia rozpoczêcia wy-
konywania czynno�ci, o których
mowa w lit. a, do koñca nastêpne-
go roku, nie bêdzie korzysta³ ze
zwolnienia od podatku okre�lonego
w art. 113 ust. 1 lub 8.

3. Zwrot podatku naliczonego nastêpuje w
formie zaliczki w trzech równych ratach,
przy czym pierwsza rata jest wyp³acana
w ci¹gu 60 dni od dnia z³o¿enia wniosku,
druga rata w ci¹gu 120 dni, a trzecia w
ci¹gu 180 dni.

4. Kwota podatku naliczonego, która nie mo¿e
zostaæ wyp³acona w formie zaliczki, podle-
ga rozliczeniu na zasadach ogólnych.

5. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dzenia,
szczegó³owy sposób dokumentowania i tryb

wyp³aty zaliczki oraz przypadki zwrotu za-
liczki wraz z oprocentowaniem, uwzglêdnia-
j¹c specyfikê wykonywania niektórych czyn-
no�ci oraz potrzebê ochrony interesu bud¿e-
tu pañstwa przed nadu¿yciami.

Art. 94

1. Skarbowi Pañstwa przys³uguje hipoteka
przymusowa z tytu³u warunkowych wie-
rzytelno�ci wynikaj¹cych z wyp³acenia za-
liczki naliczonego podatku.

2. Do hipoteki przymusowej, o której mowa w
ust. 1, stosuje siê przepisy Ordynacji po-
datkowej.

Art. 95

1. Skarbowi Pañstwa z tytu³u warunkowych
wierzytelno�ci wynikaj¹cych z wyp³acenia
zaliczki naliczonego podatku przys³uguje
zastaw skarbowy na bêd¹cych w³asno-
�ci¹ podatnika rzeczach ruchomych oraz
na zbywalnych prawach maj¹tkowych.

2. Wpis zastawu skarbowego do rejestru za-
stawów skarbowych jest dokonywany na
podstawie uwzglêdnionego wniosku w
sprawie wyp³acenia zaliczki naliczonego
podatku.

3. Do zastawu skarbowego w zakresie nie-
uregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje siê prze-
pisy Ordynacji podatkowej.

Dzia³ X

Rejestracja. Deklaracje i informacje
podsumowuj¹ce. Zap³ata podatku

Rozdzia³ 1

Rejestracja

Art. 96

1. Podmioty, o których mowa w art. 15, s¹
obowi¹zane przed dniem wykonania pierw-
szej czynno�ci okre�lonej w art. 5 z³o¿yæ
naczelnikowi urzêdu skarbowego zg³osze-
nie rejestracyjne, z zastrze¿eniem ust. 3.

2. W przypadku osób fizycznych, o których
mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zg³oszenie reje-
stracyjne mo¿e byæ dokonane wy³¹cznie
przez jedn¹ z osób, na które bêd¹ wysta-
wiane faktury przy zakupie towarów i us³ug
i które bêd¹ wystawia³y faktury przy sprze-
da¿y produktów rolnych.

3. Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione
od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9
lub wykonuj¹ce wy³¹cznie czynno�ci zwol-
nione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1
i art. 82 ust. 3, mog¹ z³o¿yæ zg³oszenie re-
jestracyjne.

4. Naczelnik urzêdu skarbowego rejestruje
podatnika i potwierdza jego zarejestrowa-
nie jako �podatnika VAT czynnego� lub w
przypadku podatników, o których mowa w
ust. 3 � jako �podatnika VAT zwolnionego�.

5. Je¿eli podmioty, o których mowa w ust. 3,
rozpoczn¹ dokonywanie sprzeda¿y opo-
datkowanej, utrac¹ zwolnienie od podatku
lub zrezygnuj¹ z tego zwolnienia, obowi¹-
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zane s¹ do z³o¿enia zg³oszenia rejestracyj-
nego, o którym mowa w ust. 1, a w przy-
padku podatników zarejestrowanych jako
podatnicy VAT zwolnieni � do aktualizacji
tego zg³oszenia, w terminach:
1) przed dniem dokonania pierwszej

sprzeda¿y towaru lub us³ugi, innych ni¿
zwolnione od podatku na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82
ust. 3, w przypadku rozpoczêcia doko-
nywania tej sprzeda¿y;

2) przed dniem, w którym podatnik traci
prawo do zwolnienia, o którym mowa
w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utra-
ty tego prawa;

3) przed pocz¹tkiem miesi¹ca, w którym
podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o któ-
rym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w
art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji
z tego zwolnienia;

4) przed dniem wykonania pierwszej czyn-
no�ci okre�lonej w art. 5, w przypadku
rezygnacji ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 113 ust. 9.

Przepis ust. 4 stosuje siê odpowiednio.
6. Je¿eli podatnik zarejestrowany jako podat-

nik VAT zaprzesta³ wykonywania czynno-
�ci podlegaj¹cej opodatkowaniu, jest on
obowi¹zany zg³osiæ zaprzestanie dzia³al-
no�ci naczelnikowi urzêdu skarbowego;
zg³oszenie to stanowi dla naczelnika urzê-
du skarbowego podstawê do wykre�lenia
podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

7. Zg³oszenia o zaprzestaniu dzia³alno�ci w
wyniku �mierci podatnika dokonuje jego na-
stêpca prawny.

8. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywa-
nia czynno�ci podlegaj¹cych opodatkowa-
niu nie zosta³o zg³oszone zgodnie z ust. 6 i
7, naczelnik urzêdu skarbowego wykre�la
z urzêdu podatnika z rejestru jako podatni-
ka VAT.

9. Naczelnik urzêdu skarbowego wykre�la z
urzêdu podatnika z rejestru jako podatnika
VAT bez konieczno�ci zawiadamiania o tym
podatnika, je¿eli w wyniku podjêtych czyn-
no�ci sprawdzaj¹cych oka¿e siê, ¿e po-
datnik nie istnieje lub mimo podjêtych udoku-
mentowanych prób nie ma mo¿liwo�ci skon-
taktowania siê z podatnikiem albo jego pe³-
nomocnikiem.

10. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy
VAT czynni, którzy nastêpnie zostali zwol-
nieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1
lub zg³osili, ¿e bêd¹ wykonywaæ wy³¹cz-
nie czynno�ci zwolnione od podatku na pod-
stawie art. 43, pozostaj¹ w rejestrze jako
podatnicy VAT zwolnieni.

11. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny jest obowi¹zany umieszczaæ nu-
mer identyfikacji podatkowej na fakturach
oraz w ofertach.

12. Je¿eli dane zawarte w zg³oszeniu rejestra-
cyjnym ulegn¹ zmianie, podatnik jest obo-
wi¹zany zg³osiæ zmianê do naczelnika urzê-
du skarbowego w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia, w którym nast¹pi³a zmiana.

13. Na wniosek zainteresowanego naczelnik
urzêdu skarbowego jest obowi¹zany po-
twierdziæ, czy podatnik jest zarejestrowa-
ny jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.
Zainteresowanym mo¿e byæ zarówno sam
podatnik, jak i osoba trzecia maj¹ca interes
prawny w z³o¿eniu wniosku.

Art. 97

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, pod-
legaj¹cy obowi¹zkowi zarejestrowania jako
podatnicy VAT czynni, s¹ obowi¹zani przed
dniem dokonania pierwszej wewn¹trz-
wspólnotowej dostawy lub pierwszego
wewn¹trzwspólnotowego nabycia zawia-
domiæ naczelnika urzêdu skarbowego w
zg³oszeniu rejestracyjnym, o którym mowa
w art. 96, o zamiarze rozpoczêcia wyko-
nywania tych czynno�ci.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê równie¿ do po-
datników w rozumieniu art. 15 innych ni¿
wymienieni w ust. 1 i osób prawnych nie-
bêd¹cych podatnikami w rozumieniu art. 15,
u których warto�æ wewn¹trzwspól-
notowego nabycia towarów przekroczy³a
kwotê, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,
oraz tych, którzy zamierzaj¹ skorzystaæ z
mo¿liwo�ci okre�lonej w art. 10 ust. 6.

3. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio rów-
nie¿ do podatników, o których mowa w
art. 15, podlegaj¹cych obowi¹zkowi zare-
jestrowania jako podatnicy VAT czynni, in-
nych ni¿ wymienieni w ust. 1 i 2, którzy
nabywaj¹c us³ugi, o których mowa w art. 28
ust. 3, 4, 6 i 7, podaj¹ numer, pod którym s¹
zidentyfikowani na potrzeby podatku na te-
rytorium kraju, je¿eli us³ugi te stanowi³yby u
nich import us³ug.

4. Naczelnik urzêdu skarbowego rejestruje
podmiot, który dokona³ zawiadomienia zgod-
nie z ust. 1, jako podatnika VAT UE, z za-
strze¿eniem ust. 5.

5. W przypadku podatników rozpoczynaj¹-
cych wykonywanie czynno�ci, o których
mowa w art. 5, oraz podatników, którzy roz-
poczêli wykonywanie tych czynno�ci, w
okresie krótszym ni¿ 12 miesiêcy przed z³o-
¿eniem zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 1, i którzy zostali zarejestrowani jako
podatnicy VAT UE, termin zwrotu ró¿nicy po-
datku, o którym mowa w art. 87 ust. 2, 4-6,
wyd³u¿a siê do 180 dni. Zdanie drugie i trze-
cie art. 87 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.

6. W stosunku do podatników, o których mowa
w ust. 5, zasady i terminy zwrotu okre�lo-
ne w art. 87 ust. 2-6 stosuje siê pocz¹w-
szy od rozliczenia za okres rozliczeniowy
nastêpuj¹cy po up³ywie 12 miesiêcy lub po
up³ywie 4 kwarta³ów, za które podatnik sk³a-
da³ deklaracje podatkowe, oraz rozlicza³ siê
terminowo z podatków stanowi¹cych do-
chód bud¿etu pañstwa, w tym równie¿ jako
p³atnik podatku dochodowego od osób fi-
zycznych.

7. Przepisu ust. 5 nie stosuje siê, je¿eli podat-
nik z³o¿y w urzêdzie skarbowym kaucjê
gwarancyjn¹, zabezpieczenie maj¹tkowe

lub gwarancje bankowe na kwotê
250 000 z³, zwane dalej �kaucj¹�.

8. Podatnik mo¿e wyst¹piæ do naczelnika urzê-
du skarbowego o zwolnienie lub zwrot kau-
cji po up³ywie 12 miesiêcy, za które podat-
nik sk³ada³ deklaracje podatkowe oraz roz-
licza³ siê terminowo z podatków stanowi¹-
cych dochód bud¿etu pañstwa, w tym rów-
nie¿ jako p³atnik podatku dochodowego od
osób fizycznych.

9. Naczelnik urzêdu skarbowego potwierdza
zarejestrowanie podmiotu, o którym mowa
w ust. 1-3, jako podatnika VAT UE.

10. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, za-
rejestrowane jako podatnicy VAT UE, które
uzyska³y potwierdzenie zgodnie z ust. 9,
przy dokonywaniu wewn¹trzwspólnoto-
wego nabycia lub wewn¹trzwspólnotowej
dostawy towarów lub przy nabywaniu
us³ug, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6
i 7, podaj¹ numer, pod którym s¹ zidentyfi-
kowane na potrzeby podatku, s¹ obowi¹-
zane do pos³ugiwania siê numerem identy-
fikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

11. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, zare-
jestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy
uzyskali potwierdzenie zgodnie z ust. 9,
przy nabywaniu us³ug, o których mowa w
art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podaj¹ numer identy-
fikacji podatkowej poprzedzony kodem PL.

12. W przypadku podatnika zarejestrowanego
jako podatnik VAT UE, który w zg³oszeniu
rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96,
nie zg³osi³, i¿ zamierza rozpocz¹æ dokony-
wanie wewn¹trzwspólnotowych dostaw
towarów, podatnik ten jest zobowi¹zany do
z³o¿enia aktualizacji zg³oszenia rejestracyj-
nego, przed dniem dokonania takiej pierw-
szej dostawy.

13. W przypadku zaprzestania przez podmiot
zarejestrowany jako podatnik VAT UE wy-
konywania czynno�ci, o których mowa w
ust. 1 i 3, podmiot ten jest obowi¹zany na
pi�mie zg³osiæ ten fakt naczelnikowi urzêdu
skarbowego przez aktualizacjê zg³oszenia
rejestracyjnego; zg³oszenie sk³ada siê w
terminie 15 dni, licz¹c od dnia zaistnienia tej
okoliczno�ci.

14. Zg³oszenie, o którym mowa w ust. 13, sta-
nowi dla naczelnika urzêdu skarbowego
podstawê do wykre�lenia podmiotu z reje-
stru jako podatnika VAT UE.

15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa
w ust. 1-3, nie z³o¿y za 6 kolejnych miesiê-
cy lub 2 kolejne kwarta³y deklaracji podat-
kowej, naczelnik urzêdu skarbowego wy-
kre�la z urzêdu podmiot z rejestru jako po-
datnika VAT UE i powiadamia go o powy¿-
szym.

16. Wykre�lenie podatnika z rejestru jako po-
datnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6,
8 i 9, jest równoznaczne z wykre�leniem
go z rejestru jako podatnika VAT UE.

17. Na wniosek zainteresowanego biuro wy-
miany informacji o podatku VAT lub naczel-
nik urzêdu skarbowego potwierdza ziden-
tyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfiko-
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wania okre�lonego podmiotu na potrzeby
transakcji wewn¹trzwspólnotowych na te-
rytorium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿
terytorium kraju. Zainteresowanym mo¿e
byæ zarówno sam podatnik, o którym mowa
w art. 15, jak i osoba prawna, która nie jest
takim podatnikiem, maj¹cy interes prawny
w z³o¿eniu wniosku.

18. Wniosek, o którym mowa w ust. 17, sk³ada
siê na pi�mie, faksem lub telefonicznie albo
poczt¹ elektroniczn¹.

19. Biuro wymiany informacji o podatku VAT lub
naczelnik urzêdu skarbowego potwierdza
zidentyfikowanie lub nie potwierdza ziden-
tyfikowania podmiotu na potrzeby transak-
cji wewn¹trzwspólnotowych na pi�mie,
faksem lub telefonicznie albo poczt¹ elek-
troniczn¹.

Art. 98

1. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporz¹dzenia:
1) mo¿e okre�liæ podatników innych ni¿

wymienieni w art. 96 ust. 3, niemaj¹cych
obowi¹zku sk³adania zg³oszenia reje-
stracyjnego;

2) okre�li wzór zg³oszenia rejestracyjne-
go, wzór potwierdzenia zarejestrowa-
nia podatnika jako podatnika VAT, wzór
potwierdzenia zarejestrowania osoby
prawnej oraz podatnika jako podatnika
VAT UE i wzór zg³oszenia o zaprzesta-
niu wykonywania czynno�ci podlega-
j¹cych opodatkowaniu, o których mowa
w art. 96 ust. 1, 4 i 6 oraz art. 97 ust. 9;

3) okre�li niezbêdne elementy wniosku, o
którym mowa w art. 97 ust. 17, oraz
niezbêdne elementy potwierdzenia, o
którym mowa w art. 97 ust. 19, oraz
przypadki, w których biuro wymiany
informacji o podatku VAT wydaje pisem-
ne potwierdzenie

� uwzglêdniaj¹c konieczno�æ zapewnie-
nia prawid³owej identyfikacji podatni-
ków oraz wymagania zwi¹zane z wy-
mian¹ informacji o dokonywanych na-
byciach i dostawach wewn¹trzwspól-
notowych.

2. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z ministrem w³a-
�ciwym do spraw informatyzacji, mo¿e
okre�liæ, w drodze rozporz¹dzenia, sposób
oraz warunki organizacyjno-techniczne sk³a-
dania w formie elektronicznej zg³oszenia re-
jestracyjnego i jego aktualizacji oraz zg³o-
szenia o zaprzestaniu wykonywania czyn-
no�ci podlegaj¹cych opodatkowaniu, o któ-
rych mowa w art. 96 i 97, a tak¿e ich struk-
turê, uwzglêdniaj¹c potrzebê zapewnienia
im bezpieczeñstwa, wiarygodno�ci, nieza-
przeczalno�ci, nienaruszalno�ci oraz zna-
kowania czasem.

3. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych w drodze rozporz¹dzenia:
1) okre�li tryb przyjmowania kaucji, formy

zabezpieczenia maj¹tkowego, które

mog¹ byæ uznane za kaucjê, o których
mowa w art. 97 ust. 7;

2) mo¿e okre�liæ warunki zwrotu kaucji w
terminie wcze�niejszym ni¿ okre�lony
w art. 97 ust. 8.

Rozdzia³ 2

Deklaracje

Art. 99

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, s¹
obowi¹zani sk³adaæ w urzêdzie skarbowym
deklaracje podatkowe za okresy miesiêcz-
ne w terminie do 25. dnia miesi¹ca nastêpu-
j¹cego po ka¿dym kolejnym miesi¹cu, z za-
strze¿eniem ust. 2-10 i art. 133.

2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodê kaso-
w¹, sk³adaj¹ w urzêdzie skarbowym de-
klaracje podatkowe za okresy kwartalne w
terminie do 25. dnia miesi¹ca nastêpuj¹ce-
go po ka¿dym kolejnym kwartale.

3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody
kasowej, oraz podatnicy, o których mowa
w art. 43 ust. 3, wykonuj¹cy wy³¹cznie
czynno�ci wymienione w tym przepisie,
mog¹ równie¿ sk³adaæ deklaracje podatko-
we, o których mowa w ust. 2, po uprzed-
nim pisemnym zawiadomieniu naczelnika
urzêdu skarbowego, w terminie do koñca
kwarta³u poprzedzaj¹cego kwarta³, za któ-
ry bêdzie po raz pierwszy sk³adana kwar-
talna deklaracja podatkowa.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3 i art. 21
ust. 3, mog¹ ponownie sk³adaæ deklaracje
podatkowe za okresy miesiêczne, nie
wcze�niej jednak ni¿ po up³ywie czterech
kwarta³ów, w których rozliczali siê za okre-
sy kwartalne, po uprzednim pisemnym za-
wiadomieniu naczelnika urzêdu skarbowe-
go, w terminie do ostatniego dnia kwarta³u,
za który bêdzie sk³adana ostatnia kwartal-
na deklaracja podatkowa.

5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stoso-
wania metody kasowej, trac¹ prawo do
sk³adania deklaracji podatkowej za okresy
kwartalne, pocz¹wszy od rozliczenia za
miesi¹c nastêpuj¹cy po kwartale, w którym
nast¹pi³o przekroczenie kwot okre�lonych
w art. 2 pkt 25.

6. Przepis ust. 5 stosuje siê odpowiednio do
ma³ych podatników, o których mowa w
ust. 3.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê do podatni-
ków zwolnionych od podatku na podstawie
art. 113 oraz podmiotów wykonuj¹cych wy-
³¹cznie czynno�ci zwolnione od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie
przepisów wydanych na podstawie art. 82
ust. 3, chyba ¿e przys³uguje im zwrot ró¿ni-
cy podatku lub zwrot podatku naliczonego
zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3.

8.<2a> Podatnicy wymienieni w art. 15, inni ni¿
zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i
osoby prawne niebêd¹ce podatnikami w

rozumieniu art. 15, u których warto�æ we-
wn¹trzwspólnotowego nabycia towarów
przekroczy³a kwotê, o której mowa w art.
10 ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z mo¿-
liwo�ci wymienionej w art. 10 ust. 6, s¹
obowi¹zani sk³adaæ w urzêdzie skarbowym
deklaracje podatkowe w zakresie dokony-
wanych nabyæ za okresy miesiêczne w ter-
minie do 25 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
ka¿dym kolejnym miesi¹cu.

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w
art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 nie maj¹ obowi¹zku
sk³adania deklaracji podatkowej, o którym
mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, deklaracjê
podatkow¹ sk³ada siê w terminie 14 dni od
dnia powstania obowi¹zku podatkowego.

10. W przypadku gdy podatnicy, o których
mowa w art. 15, oraz podmioty niebêd¹ce
podatnikami wymienionymi w art. 15, nie-
maj¹ce obowi¹zku sk³adania deklaracji po-
datkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w
ust. 8, dokonuj¹ jedynie wewn¹trzwspólno-
towego nabycia nowych �rodków transpor-
tu, deklaracjê podatkow¹ w zakresie naby-
wanych nowych �rodków transportu sk³a-
da siê w terminie 14 dni od dnia powstania
obowi¹zku podatkowego z tego tytu³u.

11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, sk³a-
daj¹ w urzêdzie skarbowym deklaracje po-
datkowe w terminie do ostatniego dnia mie-
si¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w któ-
rym powsta³ obowi¹zek podatkowy.

12. Zobowi¹zanie podatkowe, kwotê zwrotu
ró¿nicy podatku, kwotê zwrotu podatku na-
liczonego lub ró¿nicy podatku, o której mowa
w art. 87 ust. 1, przyjmuje siê w kwocie wy-
nikaj¹cej z deklaracji podatkowej, chyba ¿e
naczelnik urzêdu skarbowego lub organ kon-
troli skarbowej okre�li je w innej wysoko�ci.

13. W przypadku, o którym mowa w art. 29
ust. 22, rozliczanie i pobór podatku mog¹
byæ okre�lone w sposób odmienny ni¿ okre-
�lony w ust. 1-12 na podstawie rozporz¹-
dzenia wydanego na podstawie ust. 15.

14. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia, wzory deklaracji podatkowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, 2 i 8-11, wraz z obja-
�nieniami co do sposobu prawid³owego ich
wype³nienia oraz terminu i miejsca ich sk³a-
dania.

15. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, szczegó³owe warunki, sposób
obliczania i poboru podatku z tytu³u �wiad-
czenia us³ug miêdzynarodowego przewo-
zu drogowego, wykonywanych na teryto-
rium kraju przez podatników maj¹cych sie-
dzibê lub miejsce zamieszkania albo pobytu
poza terytorium kraju, uwzglêdniaj¹c:
1) specyfikê wykonywania us³ug trans-

portowych;
2) zapewnienie prawid³owego obliczenia

kwot podatku;
3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

16.<3b> (uchylony)
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Rozdzia³ 3

Informacje podsumowuj¹ce

Art. 100

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, doko-
nuj¹cy wewn¹trzwspólnotowego nabycia
towarów w rozumieniu art. 9-12 lub we-
wn¹trzwspólnotowej dostawy towarów w
rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako po-
datnicy VAT UE, s¹ obowi¹zani sk³adaæ w
urzêdzie skarbowym informacje podsumo-
wuj¹ce o dokonanych wewn¹trzwspólno-
towych nabyciach towarów i wewn¹trz-
wspólnotowych dostawach towarów,
zwane dalej �informacjami podsumowuj¹-
cymi�, za okresy kwartalne w terminie do
25. dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po kwar-
tale, w którym powsta³ obowi¹zek podat-
kowy z tytu³u:
1) wewn¹trzwspólnotowego nabycia to-

warów � w przypadku informacji pod-
sumowuj¹cych dotycz¹cych wewn¹trz-
wspólnotowych nabyæ towarów;

2) wewn¹trzwspólnotowej dostawy to-
warów � w przypadku informacji pod-
sumowuj¹cych dotycz¹cych wewn¹trz-
wspólnotowych dostaw towarów.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê równie¿ do osób
prawnych niebêd¹cych podatnikami w ro-
zumieniu art. 15, zarejestrowanych jako po-
datnicy VAT UE.

3. Informacja podsumowuj¹ca powinna zawie-
raæ w szczególno�ci nastêpuj¹ce dane:
1) nazwê lub imiê i nazwisko podmiotu, o

którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz jego
numer identyfikacji podatkowej podany
w potwierdzeniu dokonanym przez na-
czelnika urzêdu skarbowego zgodnie z
art. 97 ust. 9;

2) w³a�ciwy i wa¿ny numer identyfikacyj-
ny kontrahenta nadany mu w pañstwie
cz³onkowskim, z którego dokonywane
jest wewn¹trzwspólnotowe nabycie to-
warów lub do którego jest dokonywa-
na wewn¹trzwspólnotowa dostawa to-
warów;

3) kod kraju, z którego jest dokonywane
wewn¹trzwspólnotowe nabycie towa-
rów lub do którego jest dokonywana we-
wn¹trzwspólnotowa dostawa towarów;

4) ³¹czn¹ warto�æ wewn¹trzwspólnoto-
wego nabycia towarów, wyra¿on¹
zgodnie z art. 31, oraz ³¹czn¹ warto�æ
wewn¹trzwspólnotowej dostawy to-
warów � w odniesieniu do poszcze-
gólnych kontrahentów.

4. W przypadku transakcji, o której mowa w
art. 136, informacja podsumowuj¹ca powin-
na dodatkowo zawieraæ adnotacjê, ¿e na-
bycie i dostawa zosta³y dokonane w ra-
mach wewn¹trzwspólnotowych transak-
cji trójstronnych.

Art. 101

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek b³ê-
dów w z³o¿onych informacjach podsumowuj¹-

cych podmiot, który z³o¿y³ informacjê podsumo-
wuj¹c¹, jest obowi¹zany z³o¿yæ niezw³ocznie
korektê b³êdnej informacji podsumowuj¹cej.

Art. 102

1. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia, wzór informacji podsumowuj¹cej wraz
z obja�nieniami co do sposobu jej wype³-
nienia, terminu i miejsca sk³adania oraz wzór
korekty informacji podsumowuj¹cej wraz z
obja�nieniami co do sposobu jej wype³nie-
nia, uwzglêdniaj¹c specyfikê wykonywa-
nia niektórych czynno�ci oraz przepisy
Wspólnoty Europejskiej.

2.<3b> (uchylony)

Rozdzia³ 4

Zap³ata podatku

Art. 103

1. Podatnicy s¹ obowi¹zani, bez wezwania
naczelnika urzêdu skarbowego, do oblicza-
nia i wp³acania podatku za okresy miesiêcz-
ne w terminie do 25. dnia miesi¹ca nastêpu-
j¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³ obo-
wi¹zek podatkowy, na rachunek urzêdu
skarbowego, z zastrze¿eniem ust. 2-4 i
art. 33.

2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i
3, s¹ obowi¹zani, bez wezwania naczelni-
ka urzêdu skarbowego, do obliczania i wp³a-
cania podatku za okresy kwartalne w termi-
nie do 25. dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
kwartale, w którym powsta³ obowi¹zek po-
datkowy, na rachunek urzêdu skarbowego.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 99
ust. 9 i 10, podatnicy s¹ obowi¹zani, bez
wezwania naczelnika urzêdu skarbowego,
do obliczania i wp³acania podatku w termi-
nie 14 dni od dnia powstania obowi¹zku
podatkowego na rachunek urzêdu skarbo-
wego.

4. Przepis ust. 3 stosuje siê równie¿ w przy-
padku wewn¹trzwspólnotowego nabycia
nowych �rodków transportu lub innych
�rodków transportu, od których podatek jest
rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8,
je¿eli �rodek transportu ma byæ przez na-
bywcê zarejestrowany na terytorium kraju
lub je¿eli nie podlega rejestracji, a jest u¿yt-
kowany na terytorium kraju.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i
4, podatnicy s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ na-
czelnikowi urzêdu skarbowego zgodnie z
ustalonym wzorem informacjê o nabywa-
nych �rodkach transportu. Do informacji do-
³¹cza siê kopiê faktury potwierdzaj¹cej na-
bycie �rodka transportu przez podatnika.

6. Informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z
kopi¹ faktury potwierdzaj¹cej nabycie �rod-
ka transportu i dowodem zap³aty, stanowi¹
podstawê do wydania za�wiadczenia, o
którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1.

7. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-

nia, wzór informacji, o której mowa w ust. 5,
uwzglêdniaj¹c konieczno�æ zapewnienia
prawid³owej identyfikacji �rodka transpor-
tu, w tym jego przebieg oraz datê pierw-
szego dopuszczenia do u¿ytku.

Art. 104

1. Przepisy art. 21, art. 86 ust. 16-18, art. 99
ust. 2-6 oraz art. 103 ust. 2 w zakresie do-
tycz¹cym ma³ych podatników stosuje siê
równie¿ do podatników rozpoczynaj¹cych
w ci¹gu roku podatkowego wykonywanie
czynno�ci okre�lonych w art. 5, je¿eli prze-
widywana przez podatnika warto�æ sprze-
da¿y nie przekroczy, w proporcji do okresu
prowadzonej sprzeda¿y, kwot okre�lonych
w art. 2 pkt 25.

2. W przypadku przekroczenia kwot okre�lo-
nych w ust. 1 podatnik traci prawo do rozli-
czania siê metod¹ kasow¹ oraz do dokony-
wania kwartalnych rozliczeñ, pocz¹wszy
od rozliczenia za miesi¹c nastêpuj¹cy po
kwartale, w którym nast¹pi³o to przekrocze-
nie, oraz w nastêpnym roku podatkowym.

Art. 105

1. Naczelnicy urzêdów skarbowych dla ce-
lów zwi¹zanych z rejestracj¹ �rodków
transportu s¹ obowi¹zani do wydawania
za�wiadczeñ potwierdzaj¹cych:
1) uiszczenie przez podatnika podatku �

w przypadkach, o których mowa w
art. 103 ust. 3 i 4, lub

2) brak obowi¹zku uiszczenia podatku z
tytu³u przywozu nabywanych z teryto-
rium pañstwa cz³onkowskiego innego
ni¿ terytorium kraju pojazdów, które maj¹
byæ dopuszczone do ruchu na teryto-
rium kraju.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
za�wiadczenie wydaje siê na wniosek za-
interesowanego. Wniosek zawiera w
szczególno�ci:
1) dane identyfikuj¹ce pojazd;
2) datê pierwszego dopuszczenia pojaz-

du do u¿ytku;
3) przebieg pojazdu;
4) cenê nabycia pojazdu przez wniosko-

dawcê;
5) dane dotycz¹ce podmiotu dokonuj¹ce-

go dostawy pojazdu na rzecz wniosko-
dawcy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, za³¹-
cza siê umowê lub fakturê stwierdzaj¹c¹
nabycie pojazdu przez wnioskodawcê oraz
inne dokumenty, z których jednoznacznie
wynika, ¿e nie zachodzi w tym przypadku
wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów.

4. Za³¹czone do wniosku dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 3, urz¹d skarbowy zwra-
ca, przy wydawanym zgodnie z ust. 1 za-
�wiadczeniu, wnioskodawcy.

5. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2,
uwzglêdniaj¹c konieczno�æ zapewnienia
niezbêdnych danych pozwalaj¹cych na
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stwierdzenie braku obowi¹zku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2.

6. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia, wzory za�wiadczeñ, o których mowa
w ust. 1, uwzglêdniaj¹c konieczno�æ za-
pewnienia danych niezbêdnych do ziden-
tyfikowania pojazdu, którego dotyczy za-
�wiadczenie.

Dzia³ XI

Dokumentacja

Rozdzia³ 1

Faktury

Art. 106

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, s¹
obowi¹zani wystawiæ fakturê stwierdza-
j¹c¹ w szczególno�ci dokonanie sprzeda-
¿y, datê dokonania sprzeda¿y, cenê jed-
nostkow¹ bez podatku, podstawê opodat-
kowania, stawkê i kwotê podatku, kwotê
nale¿no�ci oraz dane dotycz¹ce podatnika
i nabywcy, z zastrze¿eniem ust. 2, 4 i 5
oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do
dostawy towarów lub �wiadczenia us³ug,
dokonywanych przez podatników zareje-
strowanych jako podatnicy VAT czynni lub
zwolnieni, je¿eli miejscem opodatkowania
tych czynno�ci jest terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju lub
terytorium pañstwa trzeciego i dla tych czyn-
no�ci podatnicy ci nie s¹ zidentyfikowani
dla podatku od warto�ci dodanej lub � w
przypadku terytorium pañstwa trzeciego �
podatku o podobnym charakterze.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio
do czê�ci nale¿no�ci otrzymywanych
przed wydaniem towaru lub wykonaniem
us³ugi.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie
maj¹ obowi¹zku wystawiania faktur, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym
nieprowadz¹cym dzia³alno�ci gospodar-
czej. Jednak¿e na ¿¹danie tych osób po-
datnicy s¹ obowi¹zani do wystawienia fak-
tury.

5. Przepisu ust. 4 zdanie pierwsze nie stosu-
je siê w przypadku sprzeda¿y wysy³kowej
z terytorium kraju oraz wewn¹trzwspólno-
towej dostawy nowych �rodków transpor-
tu, które w ka¿dym przypadku musz¹ byæ
potwierdzone fakturami.

6. W przypadku wewn¹trzwspólnotowej do-
stawy nowych �rodków transportu dla na-
bywcy, który nie poda³ dla tej czynno�ci
numeru identyfikacyjnego, nadanego dla
transakcji wewn¹trzwspólnotowych przez
pañstwo cz³onkowskie w³a�ciwe dla na-
bywcy, podatnik wystawia fakturê w trzech
egzemplarzach; orygina³ faktury jest wy-
dawany nabywcy; jedn¹ z kopii faktury po-
datnik pozostawia w swojej dokumentacji,
drug¹ przesy³a w terminie 14 dni od dnia

dokonania dostawy do biura wymiany in-
formacji o podatku VAT.

7. W przypadku czynno�ci wymienionych w
art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewn¹trzwspól-
notowego nabycia towarów, dostawy to-
warów, dla której podatnikiem jest ich na-
bywca, oraz importu us³ug wystawiane s¹
faktury wewnêtrzne; za dany okres rozli-
czeniowy podatnik mo¿e wystawiæ jedn¹
fakturê dokumentuj¹c¹ te czynno�ci doko-
nane w tym okresie. Faktury wewnêtrzne
s¹ wystawiane tak¿e dla udokumentowa-
nia zwróconych kwot dotacji, subwencji i
innych dop³at o podobnym charakterze.

8. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporz¹dzenia:
1) okre�li szczegó³owe zasady wysta-

wiania faktur, dane, które powinny za-
wieraæ, oraz sposób i okres ich prze-
chowywania;

2) mo¿e okre�liæ wzory faktur dla wszyst-
kich lub niektórych rodzajów czynno-
�ci;

3) mo¿e okre�liæ przypadki, w których fak-
tury mog¹ byæ wystawiane przez inne
podmioty ni¿ wymienione w ust. 1 i 2, oraz
szczegó³owe zasady i warunki wysta-
wiania faktur w takich przypadkach.

9. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych przy wydawaniu rozporz¹dzeñ,
o których mowa w ust. 8, uwzglêdnia:
1) konieczno�æ zapewnienia odpowied-

niego dokumentowania dostawy towa-
rów lub �wiadczenia us³ug i identyfika-
cji czynno�ci dokonanych przez grupy
podatników;

2) potrzebê zapewnienia kontroli prawid³o-
wo�ci rozliczania podatku;

3) stosowane techniki rozliczeñ;
4) specyfikê niektórych rodzajów dzia³al-

no�ci zwi¹zan¹ z liczb¹ lub rodzajem
wykonywanych czynno�ci.

10. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w³a-
�ciwym do spraw informatyzacji mo¿e okre-
�liæ, w drodze rozporz¹dzenia, sposób i
warunki wystawiania oraz przesy³ania fak-
tur w formie elektronicznej, uwzglêdniaj¹c:
1) konieczno�æ odpowiedniego dokumen-

towania sprzeda¿y i identyfikacji czyn-
no�ci dokonanych przez grupy podat-
ników;

2) potrzebê zapewnienia kontroli prawid³o-
wo�ci rozliczania podatku;

3) konieczno�æ zapewnienia jednoznacz-
nej identyfikacji wystawcy faktury oraz
konieczno�æ zapewnienia bezpieczeñ-
stwa, wiarygodno�ci, niezaprzeczalno-
�ci i nienaruszalno�ci wystawianym i
przesy³anym fakturom;

4) stosowane techniki w zakresie wysta-
wiania i przesy³ania dokumentów w
formie elektronicznej i kodowania da-
nych w tych dokumentach.

11. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z ministrem w³a-
�ciwym do spraw informatyzacji, mo¿e

okre�liæ, w drodze rozporz¹dzenia, zasa-
dy przechowywania oraz tryb udostêpnia-
nia organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej faktur przesy³anych dro-
g¹ elektroniczn¹, uwzglêdniaj¹c przepisy
prawa Wspólnot Europejskich, potrzebê za-
pewnienia kontroli prawid³owo�ci rozlicza-
nia podatku oraz stosowane techniki w za-
kresie przesy³ania danych w formie elek-
tronicznej i kodowania tych danych.

12. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, sposób przeliczania kwot wy-
kazywanych na fakturach, je¿eli na faktu-
rach wykazywane s¹ kwoty w walutach
obcych, z uwzglêdnieniem przepisów w
zakresie okre�lania momentu powstania
obowi¹zku podatkowego.

Art. 107<2a>

(uchylony)

Art. 108

1. W przypadku gdy osoba prawna, jednost-
ka organizacyjna niemaj¹ca osobowo�ci
prawnej lub osoba fizyczna wystawi fak-
turê, w której wyka¿e kwotê podatku, jest
obowi¹zana do jego zap³aty.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio, w
przypadku gdy podatnik wystawi fakturê,
w której wyka¿e kwotê podatku wy¿sz¹
od kwoty podatku nale¿nego.

Rozdzia³ 2

Ewidencje

Art. 109

1. Podatnicy zwolnieni od podatku na podsta-
wie art. 113 ust. 1 i 9 s¹ obowi¹zani pro-
wadziæ ewidencjê sprzeda¿y za dany
dzieñ, nie pó�niej jednak ni¿ przed dokona-
niem sprzeda¿y w dniu nastêpnym.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e podatnik nie
prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1,
lub prowadzi j¹ w sposób nierzetelny, na-
czelnik urzêdu skarbowego lub organ kon-
troli skarbowej okre�la warto�æ niezaewi-
dencjonowanej sprzeda¿y w drodze osza-
cowania i ustala podatek przy zastosowa-
niu stawki 22%, bez prawa obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego, o którym mowa w art. 86.

3. Podatnicy, z wyj¹tkiem podatników wyko-
nuj¹cych wy³¹cznie czynno�ci zwolnione
od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3
oraz zwolnionych od podatku na podsta-
wie art. 113 ust. 1 i 9, s¹ obowi¹zani pro-
wadziæ ewidencjê zawieraj¹c¹: kwoty
okre�lone w art. 90, dane niezbêdne do
okre�lenia przedmiotu i podstawy opodat-
kowania, wysoko�æ podatku nale¿nego,
kwoty podatku naliczonego obni¿aj¹ce
kwotê podatku nale¿nego oraz kwotê po-
datku podlegaj¹c¹ wp³acie do urzêdu skar-
bowego lub zwrotowi z tego urzêdu oraz
inne dane s³u¿¹ce do prawid³owego spo-
rz¹dzenia deklaracji podatkowej, a w przy-
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padkach okre�lonych w art. 120 ust. 15,
art. 125, 134, 138 � dane okre�lone tymi
przepisami niezbêdne do prawid³owego
sporz¹dzenia deklaracji podatkowej.

4. W razie stwierdzenia, ¿e podatnik w z³o¿o-
nej deklaracji podatkowej wykaza³ kwotê
zobowi¹zania podatkowego ni¿sz¹ od kwo-
ty nale¿nej, naczelnik urzêdu skarbowego
lub organ kontroli skarbowej okre�la wyso-
ko�æ tego zobowi¹zania w prawid³owej
wysoko�ci oraz ustala dodatkowe zobo-
wi¹zanie podatkowe w wysoko�ci odpo-
wiadaj¹cej 30% kwoty zani¿enia tego zo-
bowi¹zania.

5. W razie stwierdzenia, ¿e podatnik w z³o¿o-
nej deklaracji podatkowej wykaza³ kwotê
zwrotu ró¿nicy podatku lub zwrotu podatku
naliczonego wy¿sz¹ od kwoty nale¿nej, na-
czelnik urzêdu skarbowego lub organ kon-
troli skarbowej okre�la kwotê zwrotu w pra-
wid³owej wysoko�ci oraz ustala dodatko-
we zobowi¹zanie podatkowe w wysoko�ci
odpowiadaj¹cej 30% kwoty zawy¿enia.

6. Przepis ust. 5 stosuje siê odpowiednio do ró¿-
nicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1.

7. Przepisów ust. 4-6 nie stosuje siê:
1) je¿eli przed dniem wszczêcia kontroli

przez naczelnika urzêdu skarbowego
lub organ kontroli skarbowej podatnik
dokona³ odpowiedniej zmiany deklaracji
podatkowej oraz wp³aci³ do urzêdu skar-
bowego kwotê wynikaj¹c¹ ze zmiany
deklaracji podatkowej wraz z odsetka-
mi za zw³okê;

2)<2a> w zakresie ustalania dodatkowego zo-
bowi¹zania, w przypadku gdy zani¿e-
nie zobowi¹zania podatkowego lub za-
wy¿enie kwoty ró¿nicy podatku lub
kwoty zwrotu podatku naliczonego wi¹-
¿e siê z nieujêciem podatku nale¿nego
w rozliczeniu za dany okres z tytu³u
dostawy lub �wiadczenia us³ugi, od któ-
rej podatek nale¿ny zosta³ ujêty w po-
przednich okresach rozliczeniowych.

8. Przepisy ust. 4-7 stosuje siê odpowiednio,
w przypadku gdy podatnik:
1) wykaza³ w deklaracji podatkowej i

otrzyma³ kwotê zwrotu ró¿nicy podat-
ku lub kwotê zwrotu podatku naliczo-
nego, a powinien wykazaæ kwotê zo-
bowi¹zania podatkowego podlegaj¹c¹
wp³acie do urzêdu skarbowego;

2) nie z³o¿y³ deklaracji podatkowej oraz nie
wp³aci³ kwoty zobowi¹zania podatko-
wego.

9. W przypadku, o którym mowa w art. 12
ust. 1 pkt 6, podatnicy s¹ obowi¹zani pro-
wadziæ ewidencjê otrzymywanych towa-
rów zawieraj¹c¹ w szczególno�ci datê ich
otrzymania, dane pozwalaj¹ce na identyfi-
kacjê towarów oraz datê wydania towaru
po wykonaniu us³ugi przez podatnika.

9a.<2a> W przypadkach, o których mowa w art.
12 ust. 1 pkt 7 i 8, podatnicy podatku od
warto�ci dodanej s¹ obowi¹zani prowadziæ
ewidencjê przemieszczanych towarów za-
wieraj¹c¹ w szczególno�ci datê ich prze-

mieszczenia na terytorium kraju oraz dane
pozwalaj¹ce na identyfikacjê towarów.

10. Przepis ust. 9 stosuje siê odpowiednio do to-
warów przemieszczanych przez podatnika
na terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne
ni¿ terytorium kraju, je¿eli na tych towarach
maj¹ byæ wykonane us³ugi na rzecz podatni-
ka, a po wykonaniu tych us³ug towary te s¹
wysy³ane lub transportowane z powrotem
do tego podatnika na terytorium kraju.

10a.<2a> Przepis ust. 9a stosuje siê odpowiednio
do towarów przemieszczanych przez po-
datnika w przypadkach, o których mowa w
art. 13 ust. 4 pkt 7 i 8.

11. Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 2, s¹ obowi¹zane prowadziæ ewiden-
cjê, na podstawie której mo¿na okre�liæ war-
to�æ nabywanych przez nie towarów z in-
nych pañstw cz³onkowskich; prowadzenie
ewidencji powinno zapewniæ wskazanie
dnia, w którym warto�æ nabywanych przez
te podmioty towarów z innych pañstw
cz³onkowskich przekroczy kwotê wyra¿o-
n¹ w z³otych odpowiadaj¹c¹ równowarto-
�ci 10 000 euro, z uwzglêdnieniem warto-
�ci towarów okre�lonych w art. 10 ust. 3.

11.<7b> Podmioty, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2, s¹ obowi¹zane prowadziæ
ewidencjê, na podstawie której mo¿-
na okre�liæ warto�æ nabywanych przez
nie towarów z innych pañstw cz³on-
kowskich; prowadzenie ewidencji po-
winno zapewniæ wskazanie dnia, w
którym warto�æ nabywanych przez te
podmioty towarów z innych pañstw
cz³onkowskich przekroczy kwotê
50 000 z³, z uwzglêdnieniem warto�ci
towarów okre�lonych w art. 10 ust. 3.

12. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, szczegó³owe dane, jakie powin-
ny zawieraæ prowadzone przez podatnika
ewidencje, o których mowa w ust. 9 i 10, a
tak¿e wzory tych ewidencji, uwzglêdniaj¹c:
1) specyfikê wykonywania czynno�ci,

których przedmiotem s¹ przemieszcza-
ne towary objête obowi¹zkiem ewiden-
cyjnym;

2) konieczno�æ zapewnienia dokumenta-
cji umo¿liwiaj¹cej zweryfikowanie pra-
wid³owo�ci rozliczenia podatku.

13. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo¿e zwolniæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, niektóre grupy podatników bê-
d¹cych osobami fizycznymi z prowadze-
nia ewidencji, o której mowa w ust. 1, je¿eli
jest to uzasadnione specyfik¹ wykonywa-
nej przez tych podatników dzia³alno�ci, a
dodatkowo je¿eli w zwi¹zku z wykonywa-
nymi przez nich czynno�ciami naczelnik
urzêdu skarbowego otrzymuje dokumenty
umo¿liwiaj¹ce prawid³owe okre�lenie osi¹-
ganego przez tych podatników obrotu.

Art. 110<2a>

W przypadku gdy osoby prawne, jednostki orga-
nizacyjne niemaj¹ce osobowo�ci prawnej oraz

osoby fizyczne nie s¹ obowi¹zane do prowa-
dzenia ewidencji okre�lonej w art. 109 ust. 3 w
zwi¹zku z dokonywaniem sprzeda¿y zwolnionej
od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3, doko-
naj¹ sprzeda¿y opodatkowanej i nie zap³ac¹ po-
datku nale¿nego, a na podstawie dokumentacji
nie jest mo¿liwe ustalenie wielko�ci tej sprzeda-
¿y, naczelnik urzêdu skarbowego lub organ kon-
troli skarbowej okre�li, w drodze oszacowania,
warto�æ sprzeda¿y opodatkowanej i ustali od niej
kwotê podatku nale¿nego. Je¿eli nie mo¿na okre-
�liæ przedmiotu opodatkowania, kwotê podatku
ustala siê przy zastosowaniu stawki 22%. Prze-
pis art. 109 ust. 4 stosuje siê odpowiednio.

Rozdzia³ 3

Kasy rejestruj¹ce

Art. 111

1.<2a> Podatnicy dokonuj¹cy sprzeda¿y na rzecz
osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³al-
no�ci gospodarczej oraz rolników rycza³-
towych s¹ obowi¹zani prowadziæ ewiden-
cjê obrotu i kwot podatku nale¿nego przy
zastosowaniu kas rejestruj¹cych.

2. Podatnicy naruszaj¹cy obowi¹zek okre�lo-
ny w ust. 1 do czasu rozpoczêcia prowa-
dzenia ewidencji obrotu i kwot podatku na-
le¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹-
cych trac¹ prawo do obni¿enia kwoty po-
datku nale¿nego o kwotê stanowi¹c¹ rów-
nowarto�æ 30% kwoty podatku naliczone-
go przy nabyciu towarów i us³ug.

3. Je¿eli z przyczyn niezale¿nych od podatni-
ka nie mo¿e byæ prowadzona ewidencja
obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zasto-
sowaniu kas rejestruj¹cych, podatnik jest
obowi¹zany ewidencjonowaæ obroty i kwoty
podatku nale¿nego przy zastosowaniu re-
zerwowej kasy rejestruj¹cej. W przypadku
gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podat-
ku nale¿nego przy zastosowaniu rezerwo-
wej kasy rejestruj¹cej jest niemo¿liwe, po-
datnik nie mo¿e dokonywaæ sprzeda¿y.

4. Podatnicy, którzy rozpoczn¹ ewidencjono-
wanie obrotu i kwot podatku nale¿nego w
obowi¹zuj¹cych terminach, mog¹ odliczyæ
od tego podatku kwotê wydatkowan¹ na
zakup ka¿dej z kas rejestruj¹cych zg³oszo-
nych na dzieñ rozpoczêcia (powstania obo-
wi¹zku) ewidencjonowania w wysoko�ci
50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wiê-
cej jednak ni¿ 2500 z³.

5. W przypadku gdy podatnik rozpocz¹³ ewi-
dencjonowanie obrotu w obowi¹zuj¹cych
terminach i wykonuje wy³¹cznie czynno�ci
zwolnione od podatku lub jest podatnikiem
zwolnionym od podatku na podstawie art. 113
ust. 1 lub 9, urz¹d skarbowy dokonuje zwrotu
kwoty okre�lonej w ust. 4 na rachunek ban-
kowy podatnika w terminie do 25 dnia od
daty z³o¿enia wniosku przez podatnika.

6. Podatnicy s¹ obowi¹zani do zwrotu odli-
czonych lub zwróconych im kwot wydat-
kowanych na zakup kas rejestruj¹cych, w
przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia roz-
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poczêcia ewidencjonowania zaprzestan¹
ich u¿ywania lub nie dokonuj¹ w obowi¹-
zuj¹cym terminie zg³oszenia kasy do obo-
wi¹zkowego przegl¹du technicznego przez
w³a�ciwy serwis, a tak¿e w przypadkach
naruszenia warunków zwi¹zanych z odli-
czeniem tych kwot, okre�lonych w przepi-
sach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1.

7. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporz¹dzenia:
1) okre�li sposób, warunki i tryb odlicza-

nia od kwoty podatku nale¿nego (zwro-
tu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5,
oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu
przez podatnika kwot, o których mowa
w ust. 6, oraz inne przypadki narusze-
nia warunków zwi¹zanych z jej odli-
czeniem (zwrotem), powoduj¹ce ko-
nieczno�æ dokonania przez podatnika
zwrotu, maj¹c na uwadze okres wyko-
rzystywania kas rejestruj¹cych oraz
przestrzeganie przez podatników wa-
runków technicznych zwi¹zanych z
wykorzystywaniem tych kas;

2) mo¿e okre�liæ inny, ni¿ wymieniony w
ust. 4, limit odliczeñ dla kas o zastoso-
waniu specjalnym, które programowo,
funkcjonalnie i konstrukcyjnie s¹ zinte-
growane z innymi urz¹dzeniami;

3) mo¿e zwolniæ na czas okre�lony niektó-
re grupy podatników oraz niektóre czyn-
no�ci z obowi¹zku, o którym mowa w
ust. 1, ze wzglêdu na rodzaj prowadzo-
nej dzia³alno�ci lub wysoko�æ obrotu.

8. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych przy wydawaniu rozporz¹dzeñ,
o których mowa w ust. 7, uwzglêdnia spe-
cyfikê wykonywania niektórych czynno�ci
oraz uwarunkowania obrotu gospodarcze-
go niektórymi towarami.

9. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia, kryteria i warunki techniczne, którym
musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce, oraz
warunki ich stosowania przez podatników,
uwzglêdniaj¹c:
1) potrzebê zabezpieczenia zaewidencjo-

nowanych danych;
2) konieczno�æ zapewnienia konsumento-

wi prawa do otrzymania dowodu na-
bycia towarów lub us³ug z uwidocz-
nion¹ kwot¹ podatku oraz mo¿liwo�æ
kontroli przez klienta czynno�ci doty-
cz¹cych prawid³owego ewidencjono-
wania transakcji i wystawiania dowo-
du potwierdzaj¹cego jej wykonanie;

3) optymalne, równie¿ dla danego typu
obrotu, rozwi¹zania techniczne doty-
cz¹ce konstrukcji kas.

Rozdzia³ 4

Terminy przechowywania dokumentów

Art. 112

Podatnicy s¹ obowi¹zani przechowywaæ ewi-
dencje prowadzone dla celów rozliczania po-

datku oraz wszystkie dokumenty zwi¹zane z
tym rozliczaniem do czasu up³ywu terminu
przedawnienia zobowi¹zania podatkowego.

Dzia³ XII

Procedury szczególne

Rozdzia³ 1

Szczególne procedury
dotycz¹ce drobnych przedsiêbiorców

Art. 113

1. Zwalnia siê od podatku podatników, u któ-
rych warto�æ sprzeda¿y opodatkowanej nie
przekroczy³a ³¹cznie w poprzednim roku po-
datkowym kwoty wyra¿onej w z³otych od-
powiadaj¹cej równowarto�ci 10 000 euro.
Do warto�ci sprzeda¿y nie wlicza siê kwo-
ty podatku.

1.<7b> Zwalnia siê od podatku podatników,
u których warto�æ sprzeda¿y opodat-
kowanej nie przekroczy³a ³¹cznie w po-
przednim roku podatkowym kwoty
50 000 z³. Do warto�ci sprzeda¿y nie
wlicza siê kwoty podatku.

2. Do warto�ci sprzeda¿y, o której mowa w
ust. 1, nie wlicza siê odp³atnej dostawy to-
warów oraz odp³atnego �wiadczenia us³ug
zwolnionych od podatku, a tak¿e towarów,
które na podstawie przepisów o podatku
dochodowym s¹ zaliczane przez podatni-
ka do �rodków trwa³ych oraz warto�ci nie-
materialnych i prawnych podlegaj¹cych
amortyzacji.

3. W przypadku prowadzenia przez rolnika
rycza³towego korzystaj¹cego ze zwolnie-
nia okre�lonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 tak¿e
dzia³alno�ci innej ni¿ dzia³alno�æ rolnicza do
warto�ci sprzeda¿y, o której mowa w ust. 1
i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie
wlicza siê sprzeda¿y produktów rolnych
pochodz¹cych z prowadzonej przez niego
dzia³alno�ci rolniczej.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mog¹
zrezygnowaæ ze zwolnienia okre�lonego
w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego za-
wiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzê-
du skarbowego przed pocz¹tkiem miesi¹-
ca, w którym rezygnuj¹ ze zwolnienia, z
tym ¿e w przypadku, o którym mowa w
ust. 9, zawiadomienie musi nast¹piæ przed
dniem wykonania pierwszej czynno�ci okre-
�lonej w art. 5.

5. Je¿eli warto�æ sprzeda¿y u podatników
zwolnionych od podatku na podstawie
ust. 1 przekroczy kwotê, o której mowa w
ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie
przekroczenia tej kwoty. Obowi¹zek podat-
kowy powstaje z momentem przekrocze-
nia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nad-
wy¿ka sprzeda¿y ponad tê kwotê. Za zgo-
d¹ naczelnika urzêdu skarbowego podat-
nik mo¿e pomniejszyæ kwotê podatku na-
le¿nego o kwotê podatku naliczonego wy-
nikaj¹c¹ z dokumentów celnych oraz o kwo-
tê podatku zap³acon¹ od wewn¹trzwspól-

notowego nabycia towarów, a tak¿e o kwo-
ty podatku naliczonego wynikaj¹ce z faktur
dokumentuj¹cych zakupy dokonane przed
dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:
1) sporz¹dzenia spisu z natury zapasów

tych towarów posiadanych w dniu, w
którym nast¹pi³o przekroczenie kwoty,
o której mowa w ust. 1, oraz

2) przed³o¿enia w urzêdzie skarbowym
spisu, o którym mowa w pkt 1, w termi-
nie 14 dni, licz¹c od dnia utraty zwol-
nienia.

6. Kwotê podatku naliczonego, o której mowa
w ust. 5, stanowi iloczyn ilo�ci towarów
objêtych spisem z natury i kwoty podatku
naliczonego przypadaj¹cej na jednostkê to-
waru, z podzia³em na poszczególne stawki
podatkowe.

7. Przepis ust. 5 stosuje siê równie¿ do po-
datników, którzy rezygnuj¹ z przys³uguj¹-
cego im zwolnienia na podstawie ust. 1, pod
warunkiem pisemnego zawiadomienia na-
czelnika urzêdu skarbowego o rezygnacji
ze zwolnienia przed pocz¹tkiem miesi¹ca,
w którym rezygnuj¹ ze zwolnienia.

8. W przypadku podatników, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 4, przez warto�æ sprze-
da¿y okre�lon¹ w ust. 1 rozumie siê 30-
-krotno�æ kwoty prowizji lub innych postaci
wynagrodzeñ za wykonanie us³ug.

9. Podatnik rozpoczynaj¹cy wykonywanie
czynno�ci okre�lonych w art. 5 w trakcie
roku podatkowego jest zwolniony od po-
datku, je¿eli przewidywana przez podatni-
ka warto�æ sprzeda¿y nie przekroczy, w
proporcji do okresu prowadzonej sprzeda-
¿y, kwoty okre�lonej w ust. 1 lub w ust. 8.

10. Je¿eli faktyczna warto�æ sprzeda¿y, w pro-
porcji do okresu prowadzonej sprzeda¿y,
przekroczy w trakcie roku podatkowego
kwotê okre�lon¹ w ust. 1 lub w ust. 8, zwol-
nienie okre�lone w ust. 9 traci moc z mo-
mentem przekroczenia kwoty okre�lonej w
ust. 1 lub w ust. 8. Opodatkowaniu podlega
nadwy¿ka sprzeda¿y ponad warto�æ okre-
�lon¹ w zdaniu poprzednim, a obowi¹zek
podatkowy powstaje z momentem przekro-
czenia tej warto�ci. Przepis ust. 5 zdanie
trzecie stosuje siê odpowiednio.

11. Podatnik, który utraci³ prawo do zwolnienia
od podatku lub zrezygnowa³ z tego zwol-
nienia, mo¿e dopiero po up³ywie 3 lat, licz¹c
od koñca miesi¹ca, w którym utraci³ prawo
do zwolnienia lub zrezygnowa³ z tego zwol-
nienia, ponownie skorzystaæ ze zwolnienia
okre�lonego w ust. 1.

12. Je¿eli podatnicy okre�leni w ust. 1, 8 i 9,
wykorzystuj¹c zwi¹zki z kontrahentami, tak
uk³adaj¹ swoje interesy, ¿e uzyskuj¹ war-
to�æ sprzeda¿y znacznie odbiegaj¹c¹ od
tej, któr¹ uzyskaliby w przypadku, gdyby
zwi¹zki te nie istnia³y, a w wyniku tych
zwi¹zków nast¹pi³o zmniejszenie wp³y-
wów podatkowych, zwolnienie od podatku
traci moc od pocz¹tku roku podatkowego.

13. Zwolnieñ, o których mowa w ust. 1 i 9, nie
stosuje siê do importu towarów i us³ug, we-
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wn¹trzwspólnotowego nabycia towarów,
dostawy towarów, dla której podatnikiem
jest ich nabywca, oraz podatników:
1) dokonuj¹cych dostaw:

a) wyrobów z metali szlachetnych lub
z udzia³em tych metali,

b) towarów opodatkowanych podat-
kiem akcyzowym, z wyj¹tkiem: ener-
gii elektrycznej (PKWiU 40.10.10),
perfum i wód toaletowych (PKWiU
24.52.11), kosmetyków upiêkszaj¹-
cych do ust i oczu (PKWiU
24.52.12), kosmetyków do manicu-
re i pedicure (PKWiU 24.52.13), pu-
drów kosmetycznych i higienicz-
nych � z wy³¹czeniem przeznaczo-
nych dla dzieci (PKWiU ex 24.52.14-
00), pozosta³ych kosmetyków
upiêkszaj¹cych do twarzy (PKWiU
24.52.15-00.10), dezodorantów
osobistych i preparatów przeciw-
potowych (PKWiU 24.52.19-50.00),
preparatów do higieny intymnej
(PKWiU 24.52.19-90.10), �rodków
higienicznych kosmetycznych,
gdzie indziej niewymienionych
(PKWiU 24.52.19-90.3), preparatów
toaletowych dla zwierz¹t (PKWiU
24.52.19-90.60), kosmetyków i
wyrobów perfumeryjnych, pozo-
sta³ych, gdzie indziej niesklasyfiko-
wanych (PKWiU 24.52.19-90.90),
kart do gry � z wy³¹czeniem kart do
gry dla dzieci (PKWiU ex 36.50.41-
00), cygar, równie¿ z obciêtymi koñ-
cami, cygaretek i papierosów z ty-
toniu lub namiastek tytoniu (PKWiU
16.00.11), tytoniu do palenia (PKWiU
16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex
16.00.12-90.20),

c) nowych �rodków transportu,
d) terenów budowlanych oraz prze-

znaczonych pod zabudowê;
2) �wiadcz¹cych us³ugi prawnicze oraz

us³ugi w zakresie doradztwa, a tak¿e
us³ugi jubilerskie;

3) niemaj¹cych siedziby lub miejsca za-
mieszkania na terytorium kraju.

14. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia:
1)<7a> (uchylony)
2) listê towarów i us³ug, o których mowa w

ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzglêdnie-
niem klasyfikacji wydanych na podsta-
wie przepisów o statystyce publicznej.

Art. 114

1. Podatnik �wiadcz¹cy us³ugi taksówek oso-
bowych (PKWiU 60.22.11-00.00) mo¿e
wybraæ opodatkowanie tych us³ug w for-
mie rycza³tu wed³ug stawki 3%, po uprzed-
nim pisemnym zawiadomieniu naczelnika
urzêdu skarbowego w terminie do koñca
miesi¹ca poprzedzaj¹cego okres, w którym
bêdzie stosowa³ rycza³t.

2. Przy opodatkowaniu us³ug w formie rycza³-
tu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje siê
przepisu art. 86.

3. W zakresie us³ug, o których mowa w ust. 1,
opodatkowanych w formie rycza³tu podatnik
sk³ada w terminie, o którym mowa w art. 99
ust. 1, skrócon¹ deklaracjê podatkow¹.

4. Podatnik, który wybra³ opodatkowanie w
formie rycza³tu, mo¿e zrezygnowaæ z tej
formy opodatkowania, nie wcze�niej jed-
nak ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy, po uprzed-
nim pisemnym zawiadomieniu naczelnika
urzêdu skarbowego, w terminie do koñca
miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, od któ-
rego nie bêdzie rozlicza³ siê w formie ry-
cza³tu.

5. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dzenia,
wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w
ust. 3, wraz z obja�nieniami co do sposobu
jej wype³nienia, uwzglêdniaj¹c termin i miej-
sce sk³adania deklaracji podatkowej.

6.<3b> (uchylony)

Rozdzia³ 2

Szczególne procedury
dotycz¹ce rolników rycza³towych

Art. 115

1. Rolnikowi rycza³towemu dokonuj¹cemu do-
stawy produktów rolnych dla podatnika
podatku, który rozlicza ten podatek, przy-
s³uguje zrycza³towany zwrot podatku z ty-
tu³u nabywania niektórych �rodków produk-
cji dla rolnictwa opodatkowanych tym po-
datkiem. Kwota zrycza³towanego zwrotu
podatku jest wyp³acana rolnikowi rycza³to-
wemu przez nabywcê produktów rolnych.

2. Stawka zrycza³towanego zwrotu podatku,
o którym mowa w ust. 1, wynosi 5% kwoty
nale¿nej z tytu³u dostawy produktów rol-
nych pomniejszonej o kwotê zrycza³towa-
nego zwrotu podatku.

Art. 116

1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny nabywaj¹cy produkty rolne od rol-
nika rycza³towego wystawia w dwóch eg-
zemplarzach fakturê dokumentuj¹c¹ naby-
cie tych produktów. Orygina³ faktury jest
przekazywany dostawcy.

2. Faktura dokumentuj¹ca nabycie produktów
rolnych powinna byæ oznaczona jako �Fak-
tura VAT RR� i zawieraæ co najmniej:
1) imiê i nazwisko lub nazwê albo nazwê

skrócon¹ dostawcy i nabywcy oraz ich
adresy;

2) numer identyfikacji podatkowej lub nu-
mer PESEL dostawcy i nabywcy;

3) numer dowodu osobistego dostawcy
lub innego dokumentu stwierdzaj¹cego
jego to¿samo�æ, datê wydania tego do-
kumentu i nazwê organu, który wyda³
dokument, je¿eli rolnik rycza³towy do-
konuj¹cy dostawy produktów rolnych
jest osob¹ fizyczn¹;

4) datê dokonania nabycia oraz datê wy-
stawienia i numer kolejny faktury;

5) nazwy nabytych produktów rolnych;
6) jednostkê miary i ilo�æ nabytych produk-

tów rolnych oraz oznaczenie (opis) kla-
sy lub jako�ci tych produktów;

7) cenê jednostkow¹ nabytego produktu
rolnego bez kwoty zrycza³towanego
zwrotu podatku;

8) warto�æ nabytych produktów rolnych
bez kwoty zrycza³towanego zwrotu
podatku;

9) stawkê zrycza³towanego zwrotu po-
datku;

10) kwotê zrycza³towanego zwrotu podat-
ku od warto�ci nabytych produktów rol-
nych;

11) warto�æ nabytych produktów rolnych
wraz z kwot¹ zrycza³towanego zwro-
tu podatku;

12) kwotê nale¿no�ci ogó³em wraz z kwo-
t¹ zrycza³towanego zwrotu podatku,
wyra¿on¹ cyfrowo i s³ownie;

13) czytelne podpisy osób uprawnionych
do wystawienia i otrzymania faktury lub
podpisy oraz imiona i nazwiska tych
osób.

3. Faktura VAT RR powinna równie¿ zawie-
raæ o�wiadczenie dostawcy produktów
rolnych w brzmieniu:
�O�wiadczam, ¿e jestem rolnikiem rycza³-
towym zwolnionym od podatku od towa-
rów i us³ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3
ustawy o podatku od towarów i us³ug.�.

4. W przypadku umów kontraktacji lub innych
umów o podobnym charakterze o�wiadcze-
nie, o którym mowa w ust. 3, mo¿e byæ z³o-
¿one tylko raz w okresie obowi¹zywania
umowy. O�wiadczenie to sporz¹dza siê
jako osobny dokument. Dokument ten powi-
nien zawieraæ elementy, o których mowa w
ust. 2 pkt 1-3, oraz datê zawarcia i okre�le-
nie przedmiotu umowy, datê sporz¹dzenia
tego dokumentu oraz czytelny podpis sk³a-
daj¹cego o�wiadczenie. Dokument sporz¹-
dza siê w dwóch egzemplarzach. Orygina³
jest przekazywany nabywcy.

5. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od
podatku okre�lonego w art. 43 ust. 1 pkt 3
sk³adaj¹cy o�wiadczenie, o którym mowa
w ust. 4, informuje o tym niezw³ocznie na-
bywcê.

6. Zrycza³towany zwrot podatku zwiêksza u
nabywcy produktów rolnych kwotê podat-
ku naliczonego, o której mowa w art. 86
ust. 2, w rozliczeniu za miesi¹c, w którym
dokonano zap³aty, pod warunkiem ¿e:
1) nabycie produktów rolnych jest zwi¹-

zane z dostaw¹ opodatkowan¹;
2) zap³ata nale¿no�ci za produkty rolne,

obejmuj¹ca równie¿ kwotê zrycza³to-
wanego zwrotu podatku, nast¹pi³a na
rachunek bankowy rolnika rycza³towe-
go nie pó�niej ni¿ 14. dnia, licz¹c od
dnia zakupu, z wyj¹tkiem przypadku, gdy
rolnik zawar³ umowê z podmiotem na-
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bywaj¹cym produkty rolne okre�laj¹c¹
d³u¿szy termin p³atno�ci;

3) w dokumencie stwierdzaj¹cym dokona-
nie zap³aty, o której mowa w pkt 2, zo-
stan¹ podane numer i data wystawie-
nia faktury potwierdzaj¹cej nabycie
produktów rolnych.

7. Za datê dokonania zap³aty uwa¿a siê datê
wydania dyspozycji bankowej przekazania
�rodków finansowych na rachunek banko-
wy rolnika rycza³towego, je¿eli dyspozycja
ta zosta³a zrealizowana.

8. Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, do-
tyczy tej czê�ci zap³aty, która stanowi ró¿ni-
cê miêdzy kwot¹ nale¿no�ci za dostarczone
produkty rolne a kwot¹ nale¿no�ci za towary
i us³ugi dostarczone rolnikowi rycza³towemu
przez nabywcê tych produktów rolnych.

9. Przez nale¿no�ci za towary i us³ugi dostar-
czane rolnikowi rycza³towemu, o których
mowa w ust. 8, rozumie siê równie¿ potr¹-
cenia z tytu³u sp³at rat po¿yczek i zaliczek
udzielanych rolnikowi rycza³towemu dostar-
czaj¹cemu produkty rolne, dokonane przez
podatnika nabywaj¹cego te produkty, pod
warunkiem ¿e:
1) zaliczka zosta³a przekazana na rachu-

nek bankowy rolnika rycza³towego, a
na fakturze potwierdzaj¹cej zakup pro-
duktów rolnych podano dane identyfi-
kacyjne dokumentu potwierdzaj¹cego
dokonanie tej wp³aty;

2) raty i po¿yczki wynikaj¹ z umów za-
wartych w formie pisemnej.

9a.<6> Przez nale¿no�æ za towary i us³ugi do-
starczane rolnikowi rycza³towemu, o któ-
rych mowa w ust. 8, rozumie siê równie¿
potr¹cenia z zap³aty nale¿no�ci za dostar-
czone mleko op³at okre�lonych w art. 33
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organi-
zacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081 oraz z
2006 r. Nr 50, poz. 363).

10. Rolnik rycza³towy jest obowi¹zany prze-
chowywaæ orygina³y faktur VAT RR oraz
kopie o�wiadczeñ, o których mowa w ust. 4,
przez okres 5 lat, licz¹c od koñca roku, w
którym wystawiono fakturê.

Art. 117

Z zastrze¿eniem art. 43 ust. 4, rolnik rycza³to-
wy w zakresie prowadzonej dzia³alno�ci rolni-
czej dostarczaj¹cy produkty rolne jest zwolnio-
ny z obowi¹zku:

1) wystawiania faktur, o których mowa w
art. 106;

2) prowadzenia ewidencji dostaw i nabyæ
towarów i us³ug;

3) sk³adania w urzêdzie skarbowym de-
klaracji podatkowej, o której mowa w
art. 99 ust. 1;

4) dokonania zg³oszenia rejestracyjnego,
o którym mowa w art. 96.

Art. 118

Przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10
oraz art. 117 stosuje siê odpowiednio w przy-

padku wykonywania przez rolnika rycza³towe-
go us³ug rolniczych na rzecz podatników po-
datku, którzy rozliczaj¹ ten podatek.

Rozdzia³ 3

Szczególne procedury
przy �wiadczeniu us³ug turystyki

Art. 119

1. Podstaw¹ opodatkowania przy wykonywa-
niu us³ug turystyki jest kwota mar¿y pomniej-
szona o kwotê nale¿nego podatku, z za-
strze¿eniem ust. 5.

2. Przez mar¿ê, o której mowa w ust. 1, rozu-
mie siê ró¿nicê miêdzy kwot¹ nale¿no�ci,
któr¹ ma zap³aciæ nabywca us³ugi, a cen¹
nabycia przez podatnika towarów i us³ug
od innych podatników dla bezpo�redniej ko-
rzy�ci turysty; przez us³ugi dla bezpo�red-
niej korzy�ci turysty rozumie siê us³ugi sta-
nowi¹ce sk³adnik �wiadczonej us³ugi tury-
styki, a w szczególno�ci transport, zakwa-
terowanie, wy¿ywienie, ubezpieczenie.

3. Przepis ust. 1 stosuje siê bez wzglêdu na
to, kto nabywa us³ugê turystyki, w przy-
padku gdy podatnik:
1) ma siedzibê lub miejsce zamieszkania

na terytorium kraju;
2) dzia³a na rzecz nabywcy us³ugi we

w³asnym imieniu i na w³asny rachunek;
3) przy �wiadczeniu us³ugi nabywa towa-

ry i us³ugi od innych podatników dla bez-
po�redniej korzy�ci turysty.

4) prowadzi ewidencjê, z której wynikaj¹
kwoty wydatkowane na nabycie towa-
rów i us³ug od innych podatników dla bez-
po�redniej korzy�ci turysty, oraz posiada
dokumenty, z których wynikaj¹ te kwoty.

4)<7b> (uchylony)
3a.<7b> Podatnicy, o których mowa w ust. 3,

s¹ obowi¹zani prowadziæ ewidencjê,
o której mowa w art. 109 ust. 3, z
uwzglêdnieniem kwot wydatkowa-
nych na nabycie towarów i us³ug od
innych podatników dla bezpo�redniej
korzy�ci turysty, oraz posiadaæ doku-
menty, z których wynikaj¹ te kwoty.

4. Podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie
przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty po-
datku nale¿nego o kwoty podatku naliczo-
nego od towarów i us³ug nabytych dla bez-
po�redniej korzy�ci turysty.

5. W przypadku gdy przy �wiadczeniu us³ugi
turystyki podatnik oprócz us³ug nabywa-
nych od innych podatników dla bezpo�red-
niej korzy�ci turysty czê�æ �wiadczeñ w
ramach tej us³ugi wykonuje we w³asnym
zakresie, zwanych dalej �us³ugami w³asny-
mi�, odrêbnie ustala siê podstawê opodat-
kowania dla us³ug w³asnych i odrêbnie w
odniesieniu do us³ug nabytych od innych
podatników dla bezpo�redniej korzy�ci tu-
rysty. W celu okre�lenia podstawy opodat-
kowania dla us³ug w³asnych stosuje siê od-
powiednio przepisy art. 29.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5,
podatnik obowi¹zany jest do wykazania w
prowadzonej ewidencji, jaka czê�æ nale¿-
no�ci za us³ugê przypada na us³ugi nabyte
od innych podatników dla bezpo�redniej ko-
rzy�ci turysty, a jaka na us³ugi w³asne.

7. Us³ugi turystyki podlegaj¹ opodatkowaniu
stawk¹ podatku w wysoko�ci 0%, je¿eli
us³ugi nabywane od innych podatników dla
bezpo�redniej korzy�ci turysty s¹ �wiad-
czone poza terytorium Wspólnoty.

8. Je¿eli us³ugi nabywane od innych podatni-
ków dla bezpo�redniej korzy�ci turysty s¹
�wiadczone zarówno na terytorium Wspól-
noty, jak i poza nim, to us³ugi turystyki podle-
gaj¹ opodatkowaniu stawk¹ podatku w
wysoko�ci 0% tylko w czê�ci, która doty-
czy us³ug �wiadczonych poza terytorium
Wspólnoty.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje siê pod warun-
kiem posiadania przez podatnika dokumen-
tów potwierdzaj¹cych �wiadczenie tych
us³ug poza terytorium Wspólnoty.

10. Podatnik, o którym mowa w ust. 3, w wy-
stawionych przez siebie fakturach nie wy-
kazuje kwot podatku.

Rozdzia³ 4

Szczególne procedury w zakresie
dostawy towarów u¿ywanych,

dzie³ sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków

Art. 120

1. Na potrzeby stosowania niniejszego roz-
dzia³u:
1) przez dzie³a sztuki rozumie siê:

a) obrazy, kola¿e i podobne tablice,
malowid³a oraz rysunki wykonane
w ca³o�ci przez artystê, inne ni¿
plany oraz rysunki dla celów archi-
tektonicznych, in¿ynieryjnych, prze-
mys³owych, handlowych, topogra-
ficznych i im podobnych, rêcznie
zdobione artyku³y wyprodukowane,
scenografiê teatraln¹, tkaniny do
wystroju pracowni artystycznych
lub im podobne wykonane z malo-
wanego p³ótna (PCN 9701), (CN
9701), (PKWiU 92.31.10-00.1),

b) oryginalne sztychy, druki i litografie
sporz¹dzone w ograniczonej licz-
bie egzemplarzy, czarno-bia³e lub
kolorowe, z³o¿one z jednego lub kil-
ku arkuszy, w ca³o�ci wykonane
przez artystê, niezale¿nie od zasto-
sowanego przez niego procesu lub
materia³u, z wy³¹czeniem wszelkich
procesów mechanicznych lub fo-
tomechanicznych (PCN 9702 00 00
0), (CN 9702 00 00), (PKWiU ex
92.31.10-00.90),

c) oryginalne rze�by oraz pos¹gi z do-
wolnego materia³u, pod warunkiem ¿e
zosta³y one wykonane w ca³o�ci
przez artystê; odlewy rze�by, któ-
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rych liczba jest ograniczona do 8 eg-
zemplarzy, a wykonanie by³o nadzo-
rowane przez artystê lub jego spad-
kobierców (PCN 9703 00 00 0), (CN
9703 00 00), (PKWiU 92.31.10-00.2),

d) gobeliny (PCN 5805 00 00 0), (CN
5805 00 00), (PKWiU 17.40.16-
30.00) oraz tkaniny �cienne (PCN
6304), (CN 6304), (PKWiU ex
17.40.16-59.00 i 17.40.16-53.00)
wykonane rêcznie na podstawie
oryginalnych wzorów dostarczo-
nych przez artystê, pod warunkiem
¿e ich liczba jest ograniczona do
8 egzemplarzy,

e) fotografie wykonane przez artystê,
opublikowane przez niego lub pod
jego nadzorem, podpisane i ponu-
merowane, ograniczone do 30 eg-
zemplarzy we wszystkich rozmia-
rach oraz oprawach;

2) przez przedmioty kolekcjonerskie rozu-
mie siê:
a) znaczki pocztowe lub skarbowe,

stemple pocztowe, koperty pierw-
szego obiegu, ostemplowane ma-
teria³y pi�mienne i im podobne, ofran-
kowane, a je¿eli nieofrankowane,
to uznane za niewa¿ne i nieprze-
znaczone do u¿ytku jako wa¿ne
�rodki p³atnicze (PCN 9704 00 00
0), (CN 9704 00 00),

b)<2a> kolekcje oraz przedmioty kolekcjo-
nerskie o warto�ci zoologicznej, bo-
tanicznej, mineralogicznej, anato-
micznej, historycznej, archeologicz-
nej, paleontologicznej, etnograficz-
nej lub numizmatycznej (PCN 9705
00 00 0), (CN 9705 00 00), a tak¿e
przedmioty kolekcjonerskie, o któ-
rych mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7;

3) przez antyki rozumie siê przedmioty,
inne ni¿ wymienione w pkt 1 i 2, których
wiek przekracza 100 lat (PCN 9706 00
00 0), (CN 9706 00 00);

4) przez towary u¿ywane rozumie siê ru-
chome dobra materialne nadaj¹ce siê
do dalszego u¿ytku w ich aktualnym sta-
nie lub po naprawie, inne ni¿ okre�lone
w pkt 1-3 oraz inne ni¿ metale szlachet-
ne lub kamienie szlachetne (PCN 7102,
7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (CN
7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112),
(PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex
27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex
27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-
50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-
30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).

2. Stawkê podatku 7% stosuje siê do importu
dzie³ sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich
oraz antyków.

3. Stawkê podatku 7% stosuje siê równie¿ do:
1) dostawy dzie³ sztuki dokonywanej:

a) przez ich twórcê lub spadkobiercê
twórcy,

b)<2a> okazjonalnie przez podatnika in-
nego ni¿ podatnik, o którym mowa

w ust. 4 i 5, którego dzia³alno�æ jest
opodatkowana, w przypadku gdy
dzie³a sztuki zosta³y osobi�cie przy-
wiezione przez podatnika lub zo-
sta³y przez niego nabyte od ich twór-
cy lub spadkobiercy twórcy, lub te¿
w przypadku gdy uprawniaj¹ go
one do pe³nego odliczenia podatku;

2) wewn¹trzwspólnotowego nabycia to-
warów, je¿eli dokonuj¹cym dostawy, w
wyniku której ma miejsce wewn¹trz-
wspólnotowe nabycie towarów, jest
podatnik podatku od warto�ci dodanej,
do którego mia³yby zastosowanie prze-
pisy pkt 1.

4. W przypadku podatnika wykonuj¹cego
czynno�ci polegaj¹ce na dostawie towa-
rów u¿ywanych, dzie³ sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich lub antyków nabytych
uprzednio przez tego podatnika dla celów
prowadzonej dzia³alno�ci lub importowa-
nych w celu odprzeda¿y, podstaw¹ opo-
datkowania podatkiem jest mar¿a stanowi¹-
ca ró¿nicê miêdzy ca³kowit¹ kwot¹, któr¹
ma zap³aciæ nabywca towaru, a kwot¹ na-
bycia, pomniejszona o kwotê podatku.

5. Je¿eli rodzaj poszczególnych przedmiotów
kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw
czyni skomplikowanym lub niemo¿liwym
okre�lenie mar¿y zgodnie z ust. 4, podatnik
mo¿e, za zgod¹ naczelnika urzêdu skarbo-
wego, obliczaæ mar¿ê jako ró¿nicê pomiê-
dzy ³¹czn¹ warto�ci¹ dostaw a ³¹czn¹
warto�ci¹ nabyæ okre�lonego rodzaju
przedmiotów kolekcjonerskich w okresie
rozliczeniowym.

6. Przez ³¹czn¹ warto�æ dostaw rozumie siê
sumê kwot, które maj¹ zap³aciæ poszcze-
gólni nabywcy przedmiotów kolekcjoner-
skich, a przez ³¹czn¹ warto�æ nabyæ rozu-
mie siê sumê poszczególnych kwot naby-
cia.

7. Je¿eli w przypadkach, o których mowa w
ust. 5, ³¹czna warto�æ nabyæ okre�lonego
rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich jest
w okresie rozliczeniowym wy¿sza od ³¹cz-
nej warto�ci dostaw takich przedmiotów,
ró¿nica ta podwy¿sza ³¹czn¹ warto�æ na-
byæ przedmiotów kolekcjonerskich w na-
stêpnym okresie rozliczeniowym.

8. Je¿eli podatnik oblicza mar¿ê zgodnie z
ust. 5, obowi¹zany jest on do stosowania
takiego sposobu obliczania mar¿y od okre-
�lonych przedmiotów kolekcjonerskich do
koñca okresu, o którym mowa w ust. 13.

9. Je¿eli ró¿nica, o której mowa w ust. 7, utrzy-
muje siê przez okres 12 miesiêcy, to podat-
nik traci prawo do obliczania mar¿y zgod-
nie z ust. 5. Podatnik mo¿e ubiegaæ siê po-
nownie o skorzystanie z obliczania mar¿y
zgodnie z ust. 5 po up³ywie roku od utraty
tego prawa, licz¹c do koñca miesi¹ca, w
którym utraci³ prawo do rozliczania t¹ meto-
d¹.

10.<2a> Przepisy ust. 4 i 5 dotycz¹ dostawy to-
warów u¿ywanych, dzie³ sztuki, przedmio-

tów kolekcjonerskich lub antyków, które po-
datnik naby³ od:
1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jed-

nostki organizacyjnej niemaj¹cej osobo-
wo�ci prawnej, niebêd¹cej podatnikiem,
o którym mowa w art. 15, lub niebêd¹-
cej podatnikiem podatku od warto�ci
dodanej;

2) podatników, o których mowa w art. 15,
je¿eli dostawa tych towarów by³a zwol-
niona od podatku na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3) podatników, je¿eli dostawa tych towa-
rów by³a opodatkowana zgodnie z ust.
4 i 5;

4) podatników podatku od warto�ci doda-
nej, je¿eli dostawa tych towarów by³a
zwolniona od podatku na zasadach od-
powiadaj¹cych regulacjom zawartym w
art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

5) podatników podatku od warto�ci doda-
nej, je¿eli dostawa tych towarów by³a
opodatkowana podatkiem od warto�ci
dodanej na zasadach odpowiadaj¹cych
regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a
nabywca posiada dokumenty jedno-
znacznie potwierdzaj¹ce nabycie towa-
rów na tych zasadach.

11.<2a> Przepisy ust. 4 i 5 mog¹ mieæ równie¿
zastosowanie do dostawy:
1) dzie³ sztuki, przedmiotów kolekcjoner-

skich lub antyków uprzednio importo-
wanych przez podatnika, o którym
mowa w ust. 4 i 5;

2) dzie³ sztuki nabytych od ich twórców
lub spadkobierców twórców;

3) dzie³ sztuki nabytych od podatnika, o któ-
rym mowa w art. 15, innego ni¿ wymie-
niony w ust. 4 i 5, które podlega³y opodat-
kowaniu podatkiem wed³ug stawki 7%.

12.<2a> W przypadku dostawy towarów, o któ-
rych mowa w ust. 11 pkt 1, kwotê nabycia,
któr¹ nale¿y uwzglêdniæ przy obliczaniu
mar¿y, o której mowa w ust. 4 i 5, przyjmuje
siê w wysoko�ci równej kwocie podstawy
opodatkowania zastosowanej przy impor-
cie towarów powiêkszonej o nale¿ny po-
datek z tytu³u tego importu.

13.<2a> Przepis ust. 11 stosuje siê w przypadku,
gdy podatnik zawiadomi³ na pi�mie naczelni-
ka urzêdu skarbowego o przyjêtym sposo-
bie opodatkowania zgodnie z ust. 4 i 5 przed
dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest
wa¿ne przez okres 2 lat, licz¹c od koñca
miesi¹ca, w którym podatnik zawiadomi³ na-
czelnika urzêdu skarbowego. Po tym okre-
sie, je¿eli podatnik chce stosowaæ procedu-
rê polegaj¹c¹ na opodatkowaniu mar¿y, musi
ponownie z³o¿yæ to zawiadomienie.

14. Podatnik mo¿e stosowaæ ogólne zasady
opodatkowania do dostaw, do których sto-
suje siê przepisy ust. 10 i 11. W przypadku
zastosowania ogólnych zasad podatnik ma
prawo do odliczenia kwoty podatku naliczo-
nego od towarów, o których mowa w
ust. 11, w rozliczeniu za okres, w którym
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powsta³ obowi¹zek podatkowy u tego po-
datnika z tytu³u dostawy tych towarów.

15.<2a> Je¿eli podatnik oprócz zasad, o których
mowa w ust. 4 i 5, stosuje równie¿ ogólne
zasady opodatkowania, to jest on obowi¹-
zany prowadziæ ewidencjê zgodnie z art.
109 ust. 3, z uwzglêdnieniem podzia³u w
zale¿no�ci od sposobu opodatkowania; w
odniesieniu do dostawy, o której mowa w
ust. 4 i 5, ewidencja musi zawieraæ w szcze-
gólno�ci kwoty nabycia towarów niezbêd-
ne do okre�lenia kwoty mar¿y, o której
mowa w tych przepisach.

16.<2a> Podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie
mo¿e oddzielnie wykazywaæ na wystawia-
nych przez siebie fakturach podatku od
dostawy towarów, w przypadku gdy opo-
datkowaniu podlega mar¿a.

17.<2a> W zakresie, w jakim podatnik dokonuje
dostaw towarów opodatkowanych zgod-
nie z ust. 4 i 5, obni¿enia kwoty lub zwrotu
ró¿nicy podatku nale¿nego nie stosuje siê
do nabywanych przez tego podatnika:
1) dzie³ sztuki, przedmiotów kolekcjoner-

skich i antyków przez niego importo-
wanych;

2) dzie³ sztuki nabytych od ich twórców
lub spadkobierców twórców;

3)<2a> dzie³ sztuki nabytych od podatnika nie-
bêd¹cego podatnikiem, o którym mowa
w ust. 4 i 5.

18.<2a> Przepisu ust. 17 nie stosuje siê w sytu-
acji, gdy dostawa towarów podlega opo-
datkowaniu podatkiem na zasadach innych
ni¿ okre�lone w ust. 4 i 5.

19.<2a> Obni¿enia kwoty lub zwrotu ró¿nicy po-
datku nale¿nego nie stosuje siê do naby-
wanych przez podatnika towarów u¿ywa-
nych, dzie³ sztuki, przedmiotów kolekcjoner-
skich i antyków, je¿eli podlega³y opodatko-
waniu zgodnie z ust. 4 i 5.

20.<2a> W przypadku eksportu towarów doko-
nywanego przez podatnika, o którym mowa
w ust. 4 i 5, do którego maj¹ zastosowanie
zasady opodatkowania zgodne z ust. 4 i 5,
mar¿a podlega opodatkowaniu stawk¹ 0%.

21. Przepisów ust. 1-20 nie stosuje siê do no-
wych �rodków transportu bêd¹cych przed-
miotem wewn¹trzwspólnotowej dostawy
towarów.

Rozdzia³ 5

Szczególne procedury
dotycz¹ce z³ota inwestycyjnego

Art. 121

1. Ilekroæ w przepisach niniejszego rozdzia³u
jest mowa o z³ocie inwestycyjnym, rozumie
siê przez to:
1) z³oto w postaci sztabek lub p³ytek o pró-

bie co najmniej 995 tysiêcznych oraz
z³oto reprezentowane przez papiery
warto�ciowe;

2) z³ote monety, które spe³niaj¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:

a) posiadaj¹ próbê co najmniej 900 ty-
siêcznych,

b) zosta³y wybite po roku 1800,
c) s¹ lub by³y obowi¹zuj¹cym �rod-

kiem p³atniczym w kraju pochodze-
nia,

d) s¹ sprzedawane po cenie, która nie
przekracza o wiêcej ni¿ 80% war-
to�ci rynkowej z³ota zawartego w
monecie.

2. Z³ote monety wymienione w spisie og³asza-
nym co roku w serii C Dziennika Urzêdowe-
go Wspólnot Europejskich spe³niaj¹ warun-
ki okre�lone w ust. 1 pkt 2 przez ca³y rok
obowi¹zywania spisu.

3. Z³otych monet, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie traktuje siê jako przedmiotów kolekcjo-
nerskich o warto�ci numizmatycznej.

Art. 122

1. Zwalnia siê od podatku dostawê, we-
wn¹trzwspólnotowe nabycie i import z³ota
inwestycyjnego, w tym równie¿ z³ota in-
westycyjnego reprezentowanego przez
certyfikaty na z³oto asygnowane lub nie-
asygnowane, lub z³ota, którym prowadzo-
ny jest obrót na rachunkach z³ota, oraz w
szczególno�ci po¿yczki w z³ocie i operacje
typu swap w z³ocie, z którymi wi¹¿e siê
prawo w³asno�ci lub roszczenie w odnie-
sieniu do z³ota inwestycyjnego, a tak¿e
transakcje dotycz¹ce z³ota inwestycyjne-
go zwi¹zane z kontraktami typu futures i
forward, powoduj¹ce przeniesienie prawa
w³asno�ci lub roszczenia w odniesieniu do
z³ota inwestycyjnego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, sto-
suje siê odpowiednio do us³ug �wiadczo-
nych przez agentów dzia³aj¹cych w imie-
niu i na rzecz innych osób, po�rednicz¹-
cych w dostawie z³ota inwestycyjnego dla
swojego zleceniodawcy.

Art. 123

1. Podatnik mo¿e zrezygnowaæ ze zwolnie-
nia, o którym mowa w art. 122 ust. 1, je¿eli:
1) wytwarza z³oto inwestycyjne lub prze-

twarza z³oto innego rodzaju na z³oto in-
westycyjne, a dostawa jest dokonywa-
na dla innego podatnika, lub

2) w zakresie prowadzonego przedsiê-
biorstwa dokonuje dostawy z³ota w
celach przemys³owych, a dostawa do-
tyczy z³ota inwestycyjnego, o którym
mowa w art. 121 ust. 1 pkt 1, i jest do-
konywana dla innego podatnika.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do
us³ug, o których mowa w art. 122 ust. 2.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, s¹
obowi¹zani zawiadomiæ na pi�mie o zamia-
rze rezygnacji ze zwolnienia naczelnika
urzêdu skarbowego przed pocz¹tkiem mie-
si¹ca, w którym rezygnuj¹ ze zwolnienia, z
tym ¿e w przypadku podatników rozpoczy-
naj¹cych wykonywanie czynno�ci, o któ-
rych mowa w art. 122, w ci¹gu roku podat-

kowego � przed dniem wykonania pierw-
szej z tych czynno�ci.

Art. 124

1. Podatnik wykonuj¹cy czynno�ci zwolnione
od podatku na podstawie art. 122 ust. 1 ma
prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿-
nego o kwotê podatku naliczonego:
1) od nabycia z³ota inwestycyjnego od po-

datnika, o którym mowa w art. 123 ust. 1;
2) od nabycia, w tym równie¿ wewn¹trz-

wspólnotowego, lub importu z³ota inne-
go ni¿ z³oto inwestycyjne, je¿eli to z³oto
jest nastêpnie przekszta³cone w z³oto
inwestycyjne przez tego podatnika lub
na jego rzecz;

3) od nabycia us³ug polegaj¹cych na zmia-
nie postaci, masy lub próby z³ota, w tym
z³ota inwestycyjnego.

2. Podatnik zwolniony od podatku na podsta-
wie art. 122 ust. 1, który wytwarza z³oto
inwestycyjne lub przetwarza z³oto w z³oto
inwestycyjne, ma prawo do odliczenia od
kwoty podatku nale¿nego kwotê podatku
naliczonego od nabycia, w tym równie¿ we-
wn¹trzwspólnotowego, lub importu towa-
rów lub us³ug, zwi¹zanych z wytworze-
niem lub przetworzeniem tego z³ota.

3. Przepis art. 86 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.

Art. 125

1. Podatnicy dokonuj¹cy dostaw z³ota inwe-
stycyjnego s¹ obowi¹zani prowadziæ ewi-
dencjê, o której mowa w art. 109 ust. 3.

2. Ewidencja powinna zawieraæ tak¿e dane
dotycz¹ce nabywcy, które umo¿liwiaj¹ jego
identyfikacjê.

Rozdzia³ 6

System zwrotu podatku podró¿nym

Art. 126

1. Osoby fizyczne niemaj¹ce sta³ego miejsca
zamieszkania na terytorium Wspólnoty,
zwane dalej �podró¿nymi�, maj¹ prawo do
otrzymania zwrotu podatku zap³aconego
przy nabyciu towarów na terytorium kraju,
które w stanie nienaruszonym zosta³y wy-
wiezione przez nie poza terytorium Wspól-
noty w baga¿u osobistym podró¿nego, z
zastrze¿eniem ust. 3 oraz art. 127 i 128.

2. Miejsce sta³ego zamieszkania, o którym
mowa w ust. 1, ustala siê na podstawie
paszportu lub innego dokumentu stwierdza-
j¹cego to¿samo�æ.

3. Zwrot podatku nie przys³uguje w przypad-
ku nabycia paliw silnikowych.

Art. 127

1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126
ust. 1, przys³uguje w przypadku zakupu to-
warów u podatników, zwanych dalej
�sprzedawcami�, którzy:
1) s¹ zarejestrowani jako podatnicy po-

datku oraz
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2) prowadz¹ ewidencjê obrotu i kwot po-
datku nale¿nego przy zastosowaniu kas
rejestruj¹cych, oraz

3) zawarli umowy w sprawie zwrotu po-
datku przynajmniej z jednym z podmio-
tów, o których mowa w ust. 8.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje siê w przy-
padku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu
podatku podró¿nemu.

3. Sprzedawcami nie mog¹ byæ podatnicy
zwolnieni od podatku na podstawie art. 113
ust. 1 i 9.

4. Sprzedawcy s¹ obowi¹zani:
1) poinformowaæ naczelnika urzêdu skar-

bowego na pi�mie, ¿e s¹ sprzedawca-
mi;

2) zapewniæ podró¿nym pisemn¹ informa-
cjê o zasadach zwrotu podatku w czte-
rech jêzykach: polskim, angielskim, nie-
mieckim i rosyjskim;

3) oznaczyæ punkty sprzeda¿y znakiem
informuj¹cym podró¿nych o mo¿liwo-
�ci zakupu w tych punktach towarów,
od których przys³uguje zwrot podatku;

4) poinformowaæ naczelnika urzêdu skar-
bowego o miejscu, gdzie podró¿ny do-
konuj¹cy u nich zakupu towarów mo¿e
odebraæ podatek, oraz z kim maj¹ za-
warte umowy o zwrot podatku, i przed-
³o¿yæ kopie tych umów.

5. Zwrot podatku podró¿nym jest dokonywa-
ny w z³otych przez sprzedawcê lub w punk-
tach zwrotu VAT przez podmioty, których
przedmiotem dzia³alno�ci jest dokonywanie
zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1.

6. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5,
mog¹ dokonywaæ zwrotu, o którym mowa
w art. 126 ust. 1, pod warunkiem ¿e ich
obroty za poprzedni rok podatkowy wynio-
s³y powy¿ej 400 000 z³ oraz ¿e dokonuj¹
zwrotu podatku wy³¹cznie w odniesieniu
do towarów nabytych przez podró¿nego u
tego sprzedawcy.

7. Przepis ust. 6 stosuje siê równie¿ w przy-
padku, gdy sprzedawca nie spe³nia warun-
ku dotycz¹cego wysoko�ci obrotów, o któ-
rym mowa w tym przepisie, jednak¿e wy-
³¹cznie w odniesieniu do sprzeda¿y doko-
nanej podró¿nemu w roku podatkowym, w
którym spe³nia³ ten warunek.

8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebê-
d¹ce sprzedawcami mog¹ dokonywaæ
zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1,
pod warunkiem ¿e podmioty te:
1) s¹ co najmniej od 12 miesiêcy poprze-

dzaj¹cych z³o¿enie wniosku o wydanie
za�wiadczenia, o którym mowa w pkt 6,
zarejestrowanymi podatnikami podatku;

2) zawiadomi³y na pi�mie naczelnika urzê-
du skarbowego o zamiarze rozpoczê-
cia dzia³alno�ci w zakresie zwrotu po-
datku podró¿nym;

3) co najmniej od 12 miesiêcy poprzedza-
j¹cych z³o¿enie wniosku o wydanie za-
�wiadczenia, o którym mowa w pkt 6,
nie maj¹ zaleg³o�ci w podatkach stano-
wi¹cych dochody bud¿etu pañstwa

oraz zaleg³o�ci z tytu³u sk³adek wobec
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych;

4) zawar³y umowy ze sprzedawcami, o
których mowa w ust. 1, w sprawie
zwrotu podatku;

5) z³o¿y³y w urzêdzie skarbowym kaucjê
gwarancyjn¹ w wysoko�ci 5 mln z³ w
formie:
a) depozytu pieniê¿nego,
b) gwarancji bankowych,
c) obligacji Skarbu Pañstwa co naj-

mniej o trzyletnim terminie wykupu;
6) uzyska³y od ministra w³a�ciwego do

spraw finansów publicznych za�wiad-
czenie stwierdzaj¹ce spe³nienie ³¹cznie
warunków wymienionych w pkt 1-5.

9. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 8
pkt 5, jest utrzymywana przez ca³y okres
dzia³alno�ci podmiotu, o którym mowa w
ust. 5, i podlega zwrotowi po zakoñczeniu
dzia³alno�ci zwi¹zanej ze zwrotem podatku.

10. Podmiotem, o którym mowa w ust. 8, doko-
nuj¹cym zwrotu podatku mo¿e byæ wy³¹cz-
nie spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno-
�ci¹ lub spó³ka akcyjna.

11. Cz³onkami w³adz spó³ek wymienionych w
ust. 10 nie mog¹ byæ osoby karane za prze-
stêpstwa skarbowe lub za przestêpstwa
pope³nione w celu osi¹gniêcia korzy�ci ma-
j¹tkowej.

11a.<2a> Za�wiadczenie, o którym mowa w ust.
8 pkt 6, minister w³a�ciwy do spraw finan-
sów publicznych wydaje na okres nie d³u¿-
szy ni¿ 1 rok.

11b.<2a> Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3,
uwa¿a siê za spe³niony równie¿ w przy-
padku gdy podmioty posiada³y zaleg³o�ci w
podatkach stanowi¹cych dochody bud¿e-
tu pañstwa lub zaleg³o�ci z tytu³u sk³adek
wobec Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
i uregulowa³y te zaleg³o�ci wraz z odsetka-
mi za zw³okê w terminie 30 dni od dnia po-
wstania tych zaleg³o�ci.

11c.<2a> Przepisy ust. 8-11b stosuje siê odpo-
wiednio do podmiotów, które uzyska³y za-
�wiadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt
6, i które przed up³ywem okresu, na który
zosta³o ono wydane, ponownie sk³adaj¹
wniosek o wydanie za�wiadczenia na na-
stêpny okres.

12. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia, tryb przyjmowania kaucji gwarancyj-
nej, o której mowa w ust. 8 pkt 5, uwzglêd-
niaj¹c konieczno�æ zapewnienia prawid³o-
wego udokumentowania przyjêcia kaucji.

Art. 128

1. Zwrot podatku mo¿e byæ dokonany, je¿eli
podró¿ny wywióz³ zakupiony towar poza
terytorium Wspólnoty nie pó�niej ni¿ w ostat-
nim dniu trzeciego miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym dokona³ zakupu.

2. Podstaw¹ do dokonania zwrotu podatku jest
przedstawienie przez podró¿nego imienne-
go dokumentu wystawionego przez sprze-
dawcê, zawieraj¹cego w szczególno�ci

kwotê podatku zap³aconego przy dostawie
towarów. Wywóz towaru powinien byæ po-
twierdzony na tym dokumencie przez urz¹d
celny stemplem zaopatrzonym w numerator.
Do dokumentu powinien byæ do³¹czony wy-
stawiony przez sprzedawcê paragon z kasy
rejestruj¹cej, o której mowa w art. 111 ust. 1.

3. Urz¹d celny potwierdza wywóz towaru na
dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po
okazaniu przez podró¿nego wywo¿onego
towaru i sprawdzeniu zgodno�ci danych
dotycz¹cych podró¿nego zawartych w tym
dokumencie z danymi zawartymi w przed-
stawionym paszporcie lub innym dokumen-
cie stwierdzaj¹cym to¿samo�æ.

4. Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio do
potwierdzania wywozu z terytorium Wspól-
noty towarów nabytych przez podró¿nego
na terytorium pañstwa cz³onkowskiego in-
nym ni¿ terytorium kraju.

5. W przypadku gdy podró¿ny opuszcza tery-
torium Wspólnoty z terytorium pañstwa
cz³onkowskiego innego ni¿ terytorium kraju,
zwrot podatku przys³uguje, je¿eli dokument,
o którym mowa w ust. 2, zosta³ potwierdzo-
ny przez urz¹d celny, przez który towary
zosta³y wywiezione z terytorium Wspólnoty.

6. Sprzedawcy oraz podmioty, o których mowa
w art. 127 ust. 5, dokonuj¹cy zwrotu po-
datku podró¿nemu maj¹ prawo do pobrania
od podró¿nego prowizji od zwracanej kwo-
ty podatku.

7. Rozliczenia miêdzy podmiotem, który doko-
na³ zwrotu, a sprzedawc¹ towaru reguluj¹
zawarte przez nich umowy.

Art. 129

1. Do dostawy towarów, od których dokona-
no zwrotu podatku podró¿nemu, sprzedaw-
ca stosuje stawkê podatku 0%, pod wa-
runkiem ¿e:
1) spe³ni³ warunki, o których mowa w

art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz
2) przed z³o¿eniem deklaracji podatkowej

za dany miesi¹c otrzyma³ dokument okre-
�lony w art. 128 ust. 2, zawieraj¹cy
potwierdzenie wywozu tych towarów
poza terytorium Wspólnoty.

2. Otrzymanie przez podatnika dokumentu po-
twierdzaj¹cego wywóz towaru poza tery-
torium Wspólnoty w terminie pó�niejszym ni¿
okre�lony w ust. 1 pkt 2 upowa¿nia podatni-
ka do dokonania korekty podatku nale¿nego
od tej dostawy, nie pó�niej jednak ni¿ przed
up³ywem 6 miesiêcy, licz¹c od koñca miesi¹-
ca, w którym dokonano dostawy.

Art. 130

1. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych okre�li, w drodze rozporz¹dze-
nia, wzór:
1) znaku, o którym mowa w art. 127 ust. 4

pkt 3;
2) dokumentu, o którym mowa w art. 128

ust. 2;
3) stempla, o którym mowa w art. 128

ust. 2.
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2. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, wydaj¹c rozporz¹dzenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, uwzglêdnia:
1) prawid³ow¹ identyfikacjê towarów;
2) mo¿liwo�æ potwierdzania wywozu to-

warów przez organy celne.
3. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-

blicznych mo¿e okre�liæ, w drodze rozpo-
rz¹dzenia:
1) inne towary ni¿ wymienione w art. 126

ust. 3, przy których wywozie nie sto-
suje siê art. 126 ust. 1,

2) minimaln¹ ³¹czn¹ warto�æ zakupów
wynikaj¹c¹ z dokumentów, o których
mowa w art. 128 ust. 2, przy której
mo¿na ¿¹daæ zwrotu podatku,

3) maksymaln¹ wysoko�æ prowizji, o któ-
rej mowa w art. 128 ust. 6

� uwzglêdniaj¹c sytuacjê gospodarcz¹
pañstwa, sytuacjê w zakresie obrotu
towarowego z zagranic¹ poszczegól-
nymi grupami towarów, sytuacjê ryn-
kow¹ w obrocie towarami podlegaj¹-
cymi opodatkowaniu podatkiem oraz
przepisy Wspólnoty Europejskiej.

4. Rozporz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, minister w³a�ciwy do spraw finan-
sów publicznych wydaje w porozumieniu
z ministrem w³a�ciwym do spraw we-
wnêtrznych, okre�laj¹c równie¿ rodzaje i
sposób zabezpieczeñ dokumentu utrudnia-
j¹cych jego fa³szowanie.

Rozdzia³ 7

Procedury szczególne dotycz¹ce
podmiotów zagranicznych �wiadcz¹cych

na terytorium Wspólnoty us³ugi
elektroniczne osobom niepodlegaj¹cym

opodatkowaniu

Art. 131

Ilekroæ w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) VAT � rozumie siê przez to podatek i

podatek od warto�ci dodanej;
2) podmiotach zagranicznych � rozumie siê

przez to osoby prawne, jednostki orga-
nizacyjne niemaj¹ce osobowo�ci praw-
nej oraz osoby fizyczne maj¹ce siedzi-
bê lub miejsce zamieszkania poza tery-
torium Wspólnoty, wykonuj¹ce czynno-
�ci podlegaj¹ce opodatkowaniu VAT na
terytorium Wspólnoty, które nie zareje-
strowa³y swojej dzia³alno�ci na teryto-
rium Wspólnoty i wobec których nie
powstaje wymóg identyfikacji na potrze-
by VAT na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego;

3) osobach niepodlegaj¹cych opodatkowa-
niu � rozumie siê przez to osoby praw-
ne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce
osobowo�ci prawnej oraz osoby fi-
zyczne niebêd¹ce podatnikami VAT;

4) pañstwie cz³onkowskim identyfikacji �
rozumie siê przez to pañstwo cz³on-
kowskie, które podmiot zagraniczny
wybiera w celu przed³o¿enia zg³osze-

nia, o którym mowa w art. 132 ust. 1, w
przypadku gdy jego dzia³alno�æ jako po-
datnika VAT na terytorium Wspólnoty
zostanie rozpoczêta zgodnie z posta-
nowieniami tego rozdzia³u;

5) pañstwie cz³onkowskim konsumpcji �
rozumie siê przez to pañstwo cz³on-
kowskie, w odniesieniu do którego zgod-
nie z art. 27 ust. 5 przyjmuje siê, ¿e na
jego terytorium ma miejsce �wiadcze-
nie us³ug elektronicznych.

Art. 132

1. Podmioty zagraniczne �wiadcz¹ce na te-
rytorium Wspólnoty us³ugi elektroniczne
osobom niepodlegaj¹cym opodatkowaniu,
które maj¹ siedzibê lub miejsce zamieszka-
nia na terytorium Wspólnoty, mog¹ z³o¿yæ
w pañstwie cz³onkowskim identyfikacji zg³o-
szenie informuj¹ce o zamiarze skorzysta-
nia ze specjalnych procedur rozliczania VAT
wobec tych us³ug, o których mowa w ust. 2-
-7, w art. 133 oraz w art. 134.

2. Zg³oszenie, o którym mowa w ust. 1, pod-
mioty zagraniczne sk³adaj¹ drog¹ elektro-
niczn¹.

3. W przypadku gdy pañstwem cz³onkowskim
identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, zg³o-
szenie, o którym mowa w ust. 1, sk³ada siê
do Naczelnika Drugiego Urzêdu Skarbowe-
go Warszawa-�ródmie�cie, zwanego da-
lej �naczelnikiem drugiego urzêdu skarbo-
wego�.

4. Zg³oszenie w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, powinno byæ opatrzone bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowa-
nym przy pomocy wa¿nego kwalifikowa-
nego certyfikatu, przyznanego na podsta-
wie odrêbnych przepisów, oraz zawieraæ:
nazwê podmiotu zagranicznego, jego ad-
res opatrzony kodem pocztowym, adres
poczty elektronicznej, adres stron interne-
towych nale¿¹cych do tego podmiotu, przy-
znany mu w pañstwie siedziby lub miejsca
zamieszkania numer podatkowy oraz
o�wiadczenie, ¿e podmiot zagraniczny nie
zosta³ zidentyfikowany na potrzeby VAT na
terytorium Wspólnoty.

5. Naczelnik drugiego urzêdu skarbowego,
potwierdzaj¹c zg³oszenie, o którym mowa
w ust. 3, nadaje z wykorzystaniem drogi
elektronicznej podmiotowi zagranicznemu
numer identyfikacyjny na potrzeby wykony-
wanych przez niego us³ug elektronicznych.

6. Podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgod-
nie z ust. 5 jest obowi¹zany do zawiado-
mienia naczelnika drugiego urzêdu skarbo-
wego o wszelkich zmianach danych objê-
tych zg³oszeniem, o którym mowa w ust. 3,
w terminie 7 dni, licz¹c od dnia, w którym
nast¹pi³a zmiana.

7. W przypadku gdy podmiot zagraniczny zi-
dentyfikowany zgodnie z ust. 5:
1) zawiadomi naczelnika drugiego urzêdu

skarbowego o zaprzestaniu wykony-
wania czynno�ci, o których mowa w
ust. 1, lub

2) nie zawiadomi naczelnika drugiego urzê-
du skarbowego o zaprzestaniu wyko-
nywania us³ug, o których mowa w
ust. 1, lecz nie sk³ada deklaracji VAT, o
której mowa w art. 133 ust. 1, przez
kolejne trzy kwarta³y, lub

3) nie spe³nia warunków niezbêdnych do
korzystania z procedur szczególnych
okre�lonych w niniejszym rozdziale, lub

4) stale narusza zasady korzystania z pro-
cedur szczególnych okre�lonych w ni-
niejszym rozdziale

� naczelnik drugiego urzêdu skarbowego
zawiadomi podmiot zagraniczny o wy-
ga�niêciu identyfikacji tego podmiotu na
potrzeby VAT na terytorium Wspólnoty.

8. Minister w³a�ciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z ministrem w³a-
�ciwym do spraw informatyzacji, mo¿e
okre�liæ, w drodze rozporz¹dzenia, inny ni¿
wymieniony w ust. 4 sposób dokonywania
zg³oszenia informuj¹cego o zamiarze sko-
rzystania ze specjalnych procedur rozlicza-
nia VAT us³ug elektronicznych, uwzglêdnia-
j¹c:
1) konieczno�æ zapewnienia identyfikacji

dokonuj¹cego zg³oszenia;
2) stosowane techniki w zakresie prze-

sy³ania dokumentów w formie elektro-
nicznej i kodowania danych w tych do-
kumentach.

Art. 133

1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane
zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT
s¹ obowi¹zane drog¹ elektroniczn¹ sk³a-
daæ do Drugiego Urzêdu Skarbowego War-
szawa-�ródmie�cie, zwanego dalej �dru-
gim urzêdem skarbowym�, deklaracje na po-
trzeby rozliczenia VAT, zwane dalej �dekla-
racjami VAT�.

2. Deklaracje VAT sk³ada siê za okresy kwar-
talne, do 20. dnia po zakoñczeniu kwarta³u,
w którym powsta³ obowi¹zek podatkowy z
tytu³u �wiadczenia us³ug elektronicznych.

3. Deklaracje VAT sk³ada siê w terminie okre-
�lonym w ust. 2 równie¿ w przypadku, gdy
w danym okresie rozliczeniowym nie po-
wsta³ obowi¹zek podatkowy z tytu³u �wiad-
czenia us³ug elektronicznych.

4. Deklaracja VAT powinna zawieraæ:
1) numer identyfikacyjny, o którym mowa

w art. 132 ust. 5;
2) dla ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego

konsumpcji:
a) ogóln¹ warto�æ us³ug elektronicz-

nych pomniejszon¹ o VAT,
b) ca³kowit¹ kwotê podatku nale¿ne-

go przypadaj¹c¹ na us³ugi elektro-
niczne,

c) stawkê podatku;
3) dla wszystkich pañstw cz³onkowskich

konsumpcji � ca³kowit¹ kwotê podatku
nale¿nego.

5. Kwoty w deklaracji VAT wyra¿ane s¹ w
z³otych polskich.



LEGISLACJA PODATKOWA

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 12/2007 87

6. W przypadku gdy p³atno�ci z tytu³u �wiad-
czenia us³ug elektronicznych odbywa³y siê
w innych walutach ni¿ z³oty polski, do prze-
liczeñ stosuje siê kurs wymiany obowi¹zu-
j¹cy ostatniego dnia danego okresu rozli-
czeniowego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, prze-
liczenia dokonuje siê wed³ug kursu wymia-
ny publikowanego przez Europejski Bank
Centralny na dany dzieñ lub � je¿eli nie zo-
stanie opublikowany w tym dniu � wed³ug
kursu opublikowanego nastêpnego dnia.

8. Podmioty zagraniczne s¹ obowi¹zane do
wp³acania kwot VAT w z³otych polskich w
terminie, o którym mowa w ust. 2, na ra-
chunek bankowy drugiego urzêdu skarbo-
wego.

Art. 134

1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane
zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT
s¹ obowi¹zane prowadziæ ewidencjê w
postaci elektronicznej zawieraj¹c¹ dane nie-
zbêdne do okre�lenia przedmiotu i podsta-
wy opodatkowania, wysoko�ci kwoty po-
datku nale¿nego, kwoty VAT do zap³aty w
pañstwie cz³onkowskim konsumpcji, ca³ko-
witej kwoty VAT do zap³aty w pañstwie
cz³onkowskim identyfikacji oraz inne dane
s³u¿¹ce do prawid³owego sporz¹dzenia de-
klaracji VAT.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powin-
na byæ udostêpniona przez podmiot zagra-
niczny drog¹ elektroniczn¹ na ka¿de ¿¹da-
nie pañstwa cz³onkowskiego identyfikacji
oraz pañstwa cz³onkowskiego konsumpcji.

3. Ewidencjê, o której mowa w ust. 1, nale¿y
przechowywaæ przez okres 10 lat od za-
koñczenia roku, w którym dokonano �wiad-
czenia us³ug elektronicznych.

Rozdzia³ 8

Wewn¹trzwspólnotowe transakcje
trójstronne � procedura uproszczona

Art. 135

1. Ilekroæ w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) VAT � rozumie siê przez to podatek i

podatek od warto�ci dodanej;
2) wewn¹trzwspólnotowej transakcji trój-

stronnej � rozumie siê przez to transak-
cjê, w której s¹ spe³nione ³¹cznie na-
stêpuj¹ce warunki:
a) trzech podatników VAT zidentyfiko-

wanych na potrzeby transakcji we-
wn¹trzwspólnotowych w trzech
ró¿nych pañstwach cz³onkowskich
uczestniczy w dostawie towaru w
ten sposób, ¿e pierwszy z nich wy-
daje ten towar bezpo�rednio ostat-
niemu w kolejno�ci, przy czym do-
stawa tego towaru jest dokonana
miêdzy pierwszym i drugim oraz
drugim i ostatnim w kolejno�ci,

b) przedmiot dostawy jest wysy³any
lub transportowany przez pierw-

szego lub te¿ transportowany
przez drugiego w kolejno�ci podat-
nika VAT lub na ich rzecz z teryto-
rium jednego pañstwa cz³onkow-
skiego na terytorium innego pañ-
stwa cz³onkowskiego;

3) wewn¹trzwspólnotowym nabyciu to-
warów � rozumie siê przez to nabycie
prawa do rozporz¹dzania jak w³a�ci-
ciel towarami, które w wyniku dokona-
nej dostawy s¹ wysy³ane lub transpor-
towane na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego inne ni¿ terytorium pañstwa
cz³onkowskiego rozpoczêcia wysy³ki
lub transportu przez dokonuj¹cego do-
stawê, nabywcê towarów lub na ich
rzecz;

4) procedurze uproszczonej � rozumie siê
przez to procedurê rozliczania VAT w
wewn¹trzwspólnotowej transakcji trój-
stronnej, polegaj¹c¹ na tym, ¿e ostatni
w kolejno�ci podatnik VAT rozlicza VAT
z tytu³u dokonania na jego rzecz dosta-
wy towarów przez drugiego w kolej-
no�ci podatnika VAT, je¿eli ³¹cznie s¹
spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) dostawa na rzecz ostatniego w ko-

lejno�ci podatnika VAT by³a bezpo-
�rednio poprzedzona wewn¹trz-
wspólnotowym nabyciem towarów
u drugiego w kolejno�ci podatnika
VAT,

b) drugi w kolejno�ci podatnik VAT do-
konuj¹cy dostawy na rzecz ostat-
niego w kolejno�ci podatnika VAT
nie posiada siedziby lub miejsca
zamieszkania w pañstwie cz³on-
kowskim, w którym koñczy siê trans-
port lub wysy³ka,

c) drugi w kolejno�ci podatnik VAT sto-
suje wobec pierwszego i ostatnie-
go w kolejno�ci podatnika VAT ten
sam numer identyfikacyjny na po-
trzeby VAT, który zosta³ mu przy-
znany przez pañstwo cz³onkow-
skie inne ni¿ to, w którym zaczyna
siê lub koñczy transport lub wysy³-
ka,

d) ostatni w kolejno�ci podatnik VAT
stosuje numer identyfikacyjny na
potrzeby VAT pañstwa cz³onkow-
skiego, w którym koñczy siê trans-
port lub wysy³ka,

e) ostatni w kolejno�ci podatnik VAT
zosta³ wskazany przez drugiego w
kolejno�ci podatnika VAT jako obo-
wi¹zany do rozliczenia podatku VAT
od dostawy towarów realizowanej
w ramach procedury uproszczonej.

2. Procedura uproszczona ma zastosowanie
równie¿ wtedy, gdy ostatni w kolejno�ci
podmiot jest osob¹ prawn¹, która nie jest
podatnikiem podatku od warto�ci dodanej
lub podatnikiem, o którym mowa w art. 15, a
która jest zidentyfikowana na potrzeby
transakcji wewn¹trzwspólnotowych w pañ-
stwie cz³onkowskim, w którym znajduje siê

towar w momencie zakoñczenia transpor-
tu lub wysy³ki; w przypadku procedury
uproszczonej uznaje siê, ¿e wewn¹trz-
wspólnotowe nabycie towarów zosta³o
opodatkowane u drugiego w kolejno�ci po-
datnika VAT.

Art. 136

1. W przypadku gdy w procedurze uprosz-
czonej drugim w kolejno�ci podatnikiem, o
którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c,
jest podatnik wymieniony w art. 15, uznaje
siê, ¿e wewn¹trzwspólnotowe nabycie to-
warów zosta³o u niego opodatkowane, je-
¿eli wystawi³ on ostatniemu w kolejno�ci
podatnikowi VAT fakturê zawieraj¹c¹,
oprócz danych wymienionych w art. 106,
nastêpuj¹ce informacje:
1) adnotacjê �VAT: Faktura WE uproszczo-

na na mocy art. 135-138 ustawy o ptu�
lub �VAT: Faktura WE uproszczona na
mocy Artyku³u 28c (E) Szóstej dyrekty-
wy� ;

2) stwierdzenie, ¿e podatek z tytu³u doko-
nanej dostawy zostanie rozliczony
przez ostatniego w kolejno�ci podatni-
ka podatku od warto�ci dodanej;

3) numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10,
który jest stosowany przez niego wobec
pierwszego i ostatniego w kolejno�ci po-
datnika podatku od warto�ci dodanej;

4) numer identyfikacyjny stosowany na
potrzeby podatku od warto�ci dodanej
ostatniego w kolejno�ci podatnika.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio, gdy
ostatnim w kolejno�ci podmiotem jest osoba
prawna, która nie jest podatnikiem podatku
od warto�ci dodanej, a która jest zidentyfi-
kowana na potrzeby transakcji wewn¹trz-
wspólnotowych w pañstwie cz³onkowskim,
w którym znajduje siê towar w momencie
zakoñczenia wysy³ki lub transportu.

Art. 137

1. W przypadku gdy w procedurze uprosz-
czonej ostatnim w kolejno�ci podatnikiem
VAT jest podatnik wymieniony w art. 15,
drugi w kolejno�ci podatnik podatku od war-
to�ci dodanej, okre�lony w art. 135 ust. 1
pkt 4 lit. b i c, jest obowi¹zany do pisemne-
go zawiadomienia biura wymiany informa-
cji o podatku VAT o zamiarze skorzystania
z procedury uproszczonej.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1,
sk³ada siê przed dniem dokonania dostawy,
do której maj¹ mieæ zastosowanie postano-
wienia niniejszego artyku³u.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1,
powinno zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
1) nazwê i adres podatnika podatku od

warto�ci dodanej oraz jego numer iden-
tyfikacyjny na potrzeby podatku od
warto�ci dodanej, który ma byæ zasto-
sowany w wewn¹trzwspólnotowej
transakcji trójstronnej;

2) nazwê i adres podatnika, o którym mowa
w art. 15, ostatniego w kolejno�ci w
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wewn¹trzwspólnotowej transakcji trój-
stronnej;

3) przewidywan¹ datê pierwszej dosta-
wy, która ma byæ dokonana w ramach
wewn¹trzwspólnotowej transakcji trój-
stronnej.

4. Kopiê zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 1, podatnik podatku od warto�ci doda-
nej jest obowi¹zany przes³aæ podatnikowi,
o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

5. W przypadku dalszych dostaw w ramach
procedury uproszczonej dla tego samego
podatnika, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
nie sk³ada siê kolejnych zawiadomieñ, o któ-
rych mowa w ust. 1.

6. Przepis art. 136 stosuje siê odpowiednio,
gdy drugim w kolejno�ci podatnikiem jest
podatnik podatku od warto�ci dodanej w
przypadku, o którym mowa w ust. 1, z za-
strze¿eniem ust. 7.

7. Przepis art. 136 ust. 1 stosuje siê odpo-
wiednio do podatnika podatku od warto�ci
dodanej bêd¹cego drugim w kolejno�ci po-
datnikiem, który pos³uguje siê w procedu-
rze uproszczonej numerem identyfikacyj-
nym wydanym mu na potrzeby tego podat-
ku przez pañstwo cz³onkowskie inne ni¿
Rzeczpospolita Polska, z uwzglêdnieniem
obowi¹zuj¹cych w tym innym pañstwie
cz³onkowskim przepisów w zakresie do-
kumentowania tej procedury.

Art. 138

1. Podatnik wymieniony w art. 15, do którego
ma zastosowanie procedura uproszczona,
jest obowi¹zany, oprócz danych okre�lo-
nych w art. 109 ust. 3, podaæ w prowa-
dzonej ewidencji nastêpuj¹ce informacje:
1) w przypadku gdy jest drugim w kolej-

no�ci podatnikiem � ustalone wynagro-
dzenie za dostawy w ramach proce-
dury uproszczonej oraz nazwê i adres
ostatniego w kolejno�ci podatnika po-
datku od warto�ci dodanej (osoby praw-
nej niebêd¹cej podatnikiem podatku od
warto�ci dodanej, obowi¹zanej do roz-
liczenia VAT z tytu³u tej transakcji);

2) w przypadku gdy jest ostatnim w kolej-
no�ci podatnikiem:
a) obrót z tytu³u dokonanej na jego

rzecz dostawy w rozumieniu
art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz kwo-
tê podatku przypadaj¹c¹ na tê do-
stawê, która stanowi u niego we-
wn¹trzwspólnotowe nabycie towa-
rów,

b) nazwê i adres drugiego w kolejno-
�ci podatnika podatku od warto�ci
dodanej.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje siê odpowied-
nio do osób prawnych niebêd¹cych podat-
nikami, o których mowa w art. 15.

3. W przypadku drugiego w kolejno�ci podat-
nika VAT, który wykorzystuje w wewn¹trz-
wspólnotowej transakcji trójstronnej numer
identyfikacyjny na potrzeby podatku od war-
to�ci dodanej przyznany mu przez pañstwo

cz³onkowskie inne ni¿ Rzeczpospolita Pol-
ska, nie powstaje obowi¹zek prowadzenia
ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3,
gdy transport lub wysy³ka koñczy siê na
terytorium kraju.

4. Przepis ust. 3 stosuje siê, je¿eli s¹ spe³nio-
ne wszystkie warunki, o których mowa w
art. 136 i 137, do przeniesienia obowi¹zku
rozliczenia podatku na ostatniego w kolej-
no�ci podatnika VAT.

5. W przypadku gdy drugim w kolejno�ci po-
datnikiem VAT w procedurze uproszczonej
jest podatnik, o którym mowa w art. 15, jest
on obowi¹zany wykazaæ dane o dokona-
nych transakcjach odpowiednio w deklara-
cji podatkowej oraz informacjach podsumo-
wuj¹cych.

Dzia³ XIII

Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych,
przepisy przej�ciowe i koñcowe

Rozdzia³ 1

Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych

(pominiêty)

Rozdzia³ 2

Przepisy przej�ciowe i koñcowe

Art. 146

1. W okresie od dnia przyst¹pienia Rzeczypo-
spolitej Polskiej do Unii Europejskiej do:
1) dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje siê

stawkê w wysoko�ci 3% w odniesie-
niu do czynno�ci, o których mowa w
art. 5, których przedmiotem s¹ towary i
us³ugi wymienione w za³¹czniku nr 6
do ustawy, z wy³¹czeniem wewn¹trz-
wspólnotowej dostawy towarów i eks-
portu towarów;

2) dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje siê staw-
kê w wysoko�ci 7% w odniesieniu do:
a) robót budowlano-monta¿owych

oraz remontów i robót konserwa-
cyjnych zwi¹zanych z budownic-
twem mieszkaniowym i infrastruk-
tur¹ towarzysz¹c¹,

b) obiektów budownictwa mieszkanio-
wego lub ich czê�ci, z wy³¹cze-
niem lokali u¿ytkowych,

c) us³ug gastronomicznych, z wy³¹-
czeniem:
� sprzeda¿y napojów alkoholo-

wych o zawarto�ci alkoholu
powy¿ej 1,2% oraz napojów
alkoholowych bêd¹cych mie-
szanin¹ piwa i napojów bezal-
koholowych, w których za-
warto�æ alkoholu przekracza
0,5%,

�<2a> sprzeda¿y kawy i herbaty
(wraz z dodatkami), napojów
bezalkoholowych gazowa-
nych, wód mineralnych, a tak-
¿e sprzeda¿y w stanie nieprze-

tworzonym innych towarów
opodatkowanych stawk¹ 22%,

3) dnia 31 grudnia 2007 r. stawkê podatku
0% stosuje siê do:
a) dostaw w kraju i wewn¹trzwspól-

notowego nabycia:
� ksi¹¿ek (PKWiU ex 22.11) � z

wy³¹czeniem ksi¹¿ek adreso-
wych o zasiêgu krajowym, re-
gionalnym i lokalnym, ksi¹¿ek te-
lefonicznych, teleksów i telefak-
sów (PKWiU 22.11.20-60.10),
nut, map i ulotek � oznaczonych
stosowanymi na podstawie
odrêbnych przepisów symbo-
lami ISBN,

� czasopism specjalistycznych,
b) importu:

� drukowanych ksi¹¿ek i broszur
(ex PCN 4901), (ex CN 4901),
oznaczonych stosowanymi na
podstawie odrêbnych przepi-
sów symbolami ISBN,

� czasopism specjalistycznych,
c) przekszta³cenia spó³dzielczego loka-

torskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego na spó³dzielcze w³asno�cio-
we prawo do lokalu oraz przenie-
sienia na rzecz cz³onka spó³dzielni
w³asno�ci lokalu mieszkalnego lub
w³asno�ci domu jednorodzinnego.

2. Przez roboty zwi¹zane z budownictwem
mieszkaniowym i infrastruktur¹ towarzysz¹-
c¹, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, ro-
zumie siê roboty budowlane dotycz¹ce in-
westycji w zakresie obiektów budownic-
twa mieszkaniowego i infrastruktury towa-
rzysz¹cej oraz remontów obiektów budow-
nictwa mieszkaniowego.

3. Przez infrastrukturê towarzysz¹c¹ budow-
nictwu mieszkaniowemu, o której mowa w
ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie siê:
1) sieci rozprowadzaj¹ce, wraz z urz¹-

dzeniami, obiektami i przy³¹czami do bu-
dynków mieszkalnych,

2) urz¹dzanie i zagospodarowanie tere-
nu w ramach przedsiêwziêæ i zadañ
budownictwa mieszkaniowego, w
szczególno�ci drogi, doj�cia, dojazdy,
zieleñ i ma³¹ architekturê,

3) urz¹dzenia i ujêcia wody, stacje uzdat-
niania wody, oczyszczalnie �cieków,
kot³ownie oraz sieci wodoci¹gowe, ka-
nalizacyjne, cieplne, elektroenergetycz-
ne, gazowe i telekomunikacyjne

� je¿eli s¹ one zwi¹zane z obiektami bu-
downictwa mieszkaniowego.

4. Przez czasopisma specjalistyczne, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie i
pkt 3 lit. b tiret drugie, nale¿y rozumieæ wy-
dawnictwa periodyczne oznaczone sym-
bolem ISSN, objête kodem PKWiU 22.13, PCN
4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojê-
tych zagadnieñ odnosz¹cych siê do dzia-
³alno�ci kulturalnej i twórczej, edukacyjnej,
naukowej i popularnonaukowej, spo³ecznej,
zawodowej i metodycznej, regionalnej i lo-
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kalnej, a tak¿e przeznaczone dla niewido-
mych i niedowidz¹cych, publikowane nie
czê�ciej ni¿ raz w tygodniu w postaci od-
rêbnych zeszytów (numerów) objêtych
wspólnym tytu³em, których zakoñczenia nie
przewiduje siê, ukazuj¹ce siê na ogó³ w
regularnych odstêpach czasu w nak³adzie
nie wy¿szym ni¿ 15 000 egzemplarzy, z
wyj¹tkiem:
1) periodyków o tre�ci ogólnej, stanowi¹-

cych podstawowe �ród³o informacji bie-
¿¹cej o aktualnych wydarzeniach kra-
jowych i zagranicznych, przeznaczo-
nych dla szerokiego krêgu czytelników;

2) publikacji zawieraj¹cych tre�ci porno-
graficzne, publikacji zawieraj¹cych tre-
�ci nawo³uj¹ce do nienawi�ci na tle ró¿-
nic narodowo�ciowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych albo ze
wzglêdu na bezwyznaniowo�æ lub znie-
wa¿aj¹ce z tych powodów grupê lud-
no�ci lub poszczególne osoby oraz
publikacji propaguj¹cych ustroje totali-
tarne;

3) wydawnictw, w których co najmniej
33% powierzchni jest przeznaczone
nieodp³atnie lub odp³atnie na og³oszenia
handlowe, reklamy lub teksty reklamo-
we, w szczególno�ci czasopism infor-
macyjno-reklamowych, reklamowych,
folderów i katalogów reklamowych;

4) wydawnictw, które zawieraj¹ g³ównie
kompletn¹ powie�æ, opowiadanie lub
inne dzie³o w formie tekstu ilustrowa-
nego lub nie, albo w formie rysunków
opatrzonych opisem lub nie;

5) publikacji, w których wiêcej ni¿ 20%
powierzchni jest przeznaczone na
krzy¿ówki, kryptogramy, zagadki oraz
inne gry s³owne lub rysunkowe;

6) publikacji zawieraj¹cych informacje po-
pularne, w szczególno�ci porady, in-
formacje o znanych i s³awnych posta-
ciach z ¿ycia publicznego;

7) czasopism, na których nie zostanie uwi-
doczniona wysoko�æ nak³adu.

Art. 147

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2005 r. zwal-
nia siê od podatku us³ugi udzielania licencji i
sublicencji, inne ni¿ wymienione w art. 4
pkt 2 lit. c i lit. e ustawy, o której mowa w
art. 175, udzielone na podstawie umów za-
wartych przed dniem wej�cia w ¿ycie usta-
wy, bez uwzglêdniania zmian tych umów
dokonanych po tym dniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê pod warunkiem
¿e umowy zosta³y zarejestrowane w urzê-
dzie skarbowym przed dniem 14 maja
2004 r.

Art. 148

Dla obliczenia kwoty sprzeda¿y opodatkowa-
nej, o której mowa w art. 7 ust. 4-6, za rok 2003
oraz za okres od dnia 1 stycznia do dnia
30 kwietnia 2004 r. przyjmuje siê warto�æ
sprzeda¿y towarów opodatkowanych w ro-

zumieniu art. 4 pkt 8 ustawy wymienionej w
art. 175.

Art. 149

1. Warunek wywozu towarów, o którym
mowa w art. 6 ust. 8a pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 175, po dniu 30 kwietnia
2004 r. uznaje siê za spe³niony, je¿eli nie
pó�niej ni¿ z up³ywem 6 miesiêcy od dnia
otrzymania zaliczki nast¹pi³:
1) wywóz towaru w wykonaniu czynno-

�ci okre�lonych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy
wymienionej w art. 175, na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ tery-
torium kraju, a podatnik posiada dokument
potwierdzaj¹cy przyjêcie przez nabyw-
cê towaru na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego innym ni¿ terytorium kraju;

2) eksport towarów, o którym mowa w
art. 2 pkt 8.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 18
ust. 4-7 ustawy wymienionej w art. 175,
otrzymanie dokumentu potwierdzaj¹cego
wywóz towaru poza terytorium kraju po dniu
30 kwietnia 2004 r. upowa¿nia podatnika do
dokonania korekty podatku nale¿nego od do-
konanej sprzeda¿y, w rozliczeniu za miesi¹c,
w którym podatnik dokument ten otrzyma³.

Art. 150

W przypadku, o którym mowa w art. 21d usta-
wy wymienionej w art. 175, otrzymanie po dniu
30 kwietnia 2004 r. dokumentu potwierdzaj¹ce-
go wywóz towaru poza terytorium kraju upo-
wa¿nia podatnika do dokonania korekty podat-
ku nale¿nego od tej sprzeda¿y, nie pó�niej jed-
nak ni¿ przed up³ywem 6 miesiêcy, licz¹c od
koñca miesi¹ca, w którym dokonano sprzeda-
¿y w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy wymienio-
nej w art. 175.

Art. 151

1. Kwoty, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 2 oraz w art. 24 ust. 2, dla roku 2004
ustalone w proporcji do okresu maj � gru-
dzieñ 2004 r. wynosz¹ odpowiednio 30 500
z³ i 107 000 z³.

2. Kwoty ustalone zgodnie z ust. 1 przyjmuje
siê dla roku 2005 jako kwoty, o których
mowa w art. 10 ust. 2 i art. 24 ust. 3.

Art. 152

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1,
nieposiadaj¹cy siedziby, sta³ego miejsca
prowadzenia dzia³alno�ci lub miejsca za-
mieszkania na terytorium kraju, zarejestro-
wani zgodnie z art. 9 ustawy wymienionej
w art. 175, maj¹ obowi¹zek ustanowienia
przedstawiciela podatkowego, o którym
mowa w art. 15 ust. 7-10, oraz przekaza-
nia naczelnikowi urzêdu skarbowego da-
nych identyfikacyjnych ustanowionego
przedstawiciela, w terminie do dnia 30 wrze-
�nia 2004 r.

2. W przypadku gdy nie zostanie ustanowio-
ny przedstawiciel podatkowy w terminie, o
którym mowa w ust. 1, naczelnik urzêdu

skarbowego wykre�la z urzêdu podatnika
z rejestru jako podatnika VAT.

Art. 153

1. Do podstawy opodatkowania, o której mowa
w art. 29 ust. 6 i 7, nie wlicza siê warto�ci
wk³adów i op³at, o których mowa w tym
przepisie, oraz czê�ci tych wk³adów i op³at,
wniesionych przed dniem 1 maja 2004 r.

2. Przepisów ustawy nie stosuje siê w przy-
padkach, o których mowa w art. 29 ust. 8,
je¿eli ustanowienie spó³dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz
zasiedlenie tego lokalu nast¹pi³o przed
dniem 1 maja 2004 r.

Art. 154

1. Przepisu art. 86 ust. 7 nie stosuje siê do sa-
mochodów bêd¹cych przedmiotem umowy
najmu, dzier¿awy, leasingu lub innej umowy
o podobnym charakterze, w stosunku do któ-
rych przys³ugiwa³o podatnikowi, zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i us³ug oraz
o podatku akcyzowym, obowi¹zuj¹cymi
przed dniem 1 maja 2004 r., prawo do obni¿e-
nia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podat-
ku naliczonego od czynszu (raty) lub innych
p³atno�ci wynikaj¹cych z takiej umowy.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie:
1) w odniesieniu do umowy zawartej

przed dniem wej�cia w ¿ycie ustawy,
bez uwzglêdniania zmian tej umowy po
wej�ciu w ¿ycie ustawy, oraz

2) pod warunkiem ¿e umowa zosta³a za-
rejestrowana we w³a�ciwym urzêdzie
skarbowym do dnia 14 maja 2004 r.

Art. 155

W przypadkach nieuregulowanych w odrêb-
nych przepisach, do przychodów opodatkowa-
nych podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych nie zalicza siê nale¿nego podatku od to-
warów i us³ug oraz zwróconej ró¿nicy podatku
od towarów i us³ug.

Art. 156

Informacje i zawiadomienia zg³oszone do orga-
nu podatkowego na podstawie ustawy wymie-
nionej w art. 175 zachowuj¹ swoj¹ wa¿no�æ.

Art. 157

1. Podatnicy zarejestrowani na ostatni dzieñ
przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2,
na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w
art. 175, z wy³¹czeniem podatników wymie-
nionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 175, bêd¹ uwa¿ani za podatników za-
rejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym
¿e podatnicy, którzy w zg³oszeniu rejestra-
cyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 usta-
wy wymienionej w art. 175, zg³osili, ¿e bêd¹
sk³adaæ deklaracje podatkowe dla podatku
od towarów i us³ug, zostan¹ uznani za po-
datników zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni, a pozostali � za podatników za-
rejestrowanych jako podatnicy VAT zwol-
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nieni, bez konieczno�ci potwierdzania tego
faktu przez naczelnika urzêdu skarbowego,
z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê:
1) w przypadku gdy podatnik wymieniony

w ust. 1, który zg³osi³, ¿e bêdzie sk³ada³
deklaracje podatkowe, nie sk³ada³ takiej
deklaracji za 6 kolejnych miesiêcy lub
za 2 kolejne kwarta³y � poprzedzaj¹ce
ostatni miesi¹c przed wej�ciem w ¿y-
cie ustawy;

2) w stosunku do zak³adów (oddzia³ów)
osoby prawnej, bêd¹cych odrêbnymi
podatnikami w rozumieniu art. 5 ust. 2
ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 158

W okresie od dnia, o którym mowa w art. 176
pkt 2, do dnia 30 kwietnia 2004 r. przepisy art. 96-98
stosuje siê odpowiednio do podatników w rozu-
mieniu ustawy, o której mowa w art. 175.

Art. 159

W okresie od dnia og³oszenia ustawy do dnia
30 kwietnia 2004 r. terminy, o których mowa w
art. 23 ust. 6, art. 24 ust. 5 i art. 114 ust. 1, dla
dokonania czynno�ci tam wymienionych skra-
ca siê do 7 dni.

Art. 160

1. Zak³ady (oddzia³y) osoby prawnej, o któ-
rych mowa w art. 157 ust. 2 pkt 2, które
zgodnie z ustaw¹ wymienion¹ w art. 175
wybra³y metodê kasow¹ rozliczeñ lub wy-
bra³y rozliczenia za okresy kwartalne, tra-
c¹ prawo do rozliczania siê t¹ metod¹ oraz
do rozliczania siê za okresy kwartalne, po-
cz¹wszy od rozliczenia za kwiecieñ 2004 r.

2. Rozliczenia za kwiecieñ 2004 r. zak³ady (od-
dzia³y), o których mowa w art. 157 ust. 2
pkt 2, dokonuj¹ w urzêdzie skarbowym kie-
rowanym przez naczelnika w³a�ciwego dla
danego zak³adu.

3. Osoba prawna, której zak³ady (oddzia³y)
rozlicza³y siê jako odrêbni podatnicy, wstê-
puje z dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie
przewidziane w przepisach prawa podat-
kowego prawa i obowi¹zki swojego zak³a-
du (oddzia³u), który przesta³ byæ wyodrêb-
nionym podatnikiem � w zakresie, w jakim
dotycz¹ podatku od towarów i us³ug.

Art. 161

W przypadku podatników rozliczaj¹cych siê za
okresy kwartalne, zgodnie z art. 10 ustawy, o
której mowa w art. 175, oraz z art. 99:

1) pierwszy okres rozliczeniowy w 2004 r.
obejmuje okres od stycznia do kwietnia
2004 r.;

2) drugi okres rozliczeniowy w 2004 r. obej-
muje okres od maja do czerwca 2004 r.

Art. 162

1. W deklaracji podatkowej sk³adanej za maj
2004 r. lub za drugi kwarta³ 2004 r. uwzglêd-
nia siê kwotê podatku naliczonego nierozli-

czon¹ w poprzednich okresach w zwi¹z-
ku z art. 19 ust. 4 ustawy wymienionej w
art. 175.

2. Do nadwy¿ki podatku naliczonego nad na-
le¿nym, o której mowa w art. 21 ust. 1 usta-
wy wymienionej w art. 175, wynikaj¹cej z
ostatniej deklaracji podatkowej z³o¿onej za
okres przed dniem wej�cia w ¿ycie usta-
wy stosuje siê art. 87.

3. Podatnik, który w kwietniu 2004 r.:
1) otrzyma³ fakturê lub dokument celny

albo
2) dokona³ wpisu do rejestru � w przypad-

ku stosowania przez podatnika w impor-
cie towarów procedury uproszczonej

� i mia³ prawo, zgodnie z ustaw¹ wymie-
nion¹ w art. 175, do obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego w rozliczeniu za maj
2004 r. oraz nie obni¿y³ kwoty podatku
nale¿nego w rozliczeniu za kwiecieñ
2004 r., mo¿e tego dokonaæ w rozlicze-
niu za maj 2004 r.

4. W przypadku gdy w ostatnim okresie rozli-
czeniowym wystêpuj¹cym przed dniem
1 maja 2004 r. u podatnika powsta³ obowi¹-
zek podatkowy z tytu³u importu us³ug i po-
datnik mia³ prawo, zgodnie z ustaw¹ wy-
mienion¹ w art. 175, do obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego w nastêpnym okresie
rozliczeniowym, oraz nie dokona³ wcze�niej
obni¿enia kwoty podatku nale¿nego, mo¿e
tego dokonaæ w rozliczeniu za pierwszy
okres rozliczeniowy nastêpuj¹cy po
30 kwietnia 2004 r.

Art. 163

1. Je¿eli w 2003 r. podatnik osi¹gn¹³ obrót
przekraczaj¹cy kwotê 30 000 z³ z tytu³u
wykonywania czynno�ci, które zgodnie z
przepisami ustawy podlega³yby opodatko-
waniu lub nie podlega³yby opodatkowaniu,
przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego
podlegaj¹cego odliczeniu zgodnie z art. 90
w okresach rozliczeniowych od maja do
grudnia 2004 r. przyjmuje siê proporcjê, o
której mowa w art. 90 ust. 3-8, wyliczon¹
na podstawie obrotów osi¹gniêtych w
2003 r. z wykonywania tych czynno�ci,
uwzglêdniaj¹c zakres prawa do obni¿enia
kwoty podatku nale¿nego, jaki wynika z
ustawy. W przypadku gdy podatnik uzna
jednak, ¿e w odniesieniu do niego kwota
osi¹gniêtego w 2003 r. obrotu by³aby niere-
prezentatywna, stosuje siê art. 90 ust. 9.

2. Korekta kwoty podatku naliczonego, o któ-
rej mowa w art. 91, za rok 2004 dotyczy
okresu od dnia 1 maja do koñca roku podat-
kowego. Do obliczenia proporcji przyjmuje
siê obroty osi¹gniête w tym okresie. Obli-
czon¹ za ten okres proporcjê stosuje siê
przy wyliczeniu kwoty podatku naliczone-
go podlegaj¹cego odliczeniu zgodnie z
art. 90 w trakcie 2005 r. W stosunku do �rod-
ków trwa³ych oraz warto�ci niematerial-
nych i prawnych nabytych przed 1 maja
2004 r. stosuje siê przepisy art. 20 ust. 5
ustawy, o której mowa w art. 175.

Art. 164

W stosunku do bonów paliwowych wydanych
przez banki spó³dzielcze przed 1 maja 2004 r.,
stosuje siê przepisy art. 40a, 40g, 40h i 40i usta-
wy, o której mowa w art. 175, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do 30 wrze�nia 2004 r.

Art. 165

Do czasu wej�cia w ¿ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 111
ust. 7 i 9 zachowuj¹ moc przepisy dotychcza-
sowe wydane na podstawie art. 29 ust. 3 i 4
ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 166

Do zwrotu podatku w odniesieniu do nabytych
towarów i us³ug lub do importu towarów przez
podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3,
dokonanych w roku 2003 lub w okresie od dnia
1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. stosuje
siê przepisy wydane na podstawie art. 23 ust. 1
pkt 4 ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 167

Minimalna kwota ³¹cznej warto�ci zakupów
wraz z podatkiem, o której mowa w art. 21e
ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 175,
wynikaj¹ca z dokumentów wydanych na pod-
stawie art. 21c ust. 2 ustawy wymienionej w
art. 175, ma zastosowanie w okresie, w któ-
rym zgodnie z przepisami tej ustawy dokumen-
ty te stanowi³y podstawê do zwrotu podatku
podró¿nym.

Art. 168

1. W 2004 r. kwotê, o której mowa w art. 113
ust. 1, przyjmuje siê w wysoko�ci okre�lo-
nej przepisem wykonawczym wydanym na
podstawie art. 14 ust. 11 pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 175.

2. Do podatników, którzy utracili prawo do
zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z
tego zwolnienia, zgodnie z art. 14 ustawy
wymienionej w art. 175, przed dniem 1 maja
2004 r., stosuje siê odpowiednio przepisy
art. 113 ust. 11.

3. Do obliczenia warto�ci sprzeda¿y opodat-
kowanej, o której mowa w art. 113, za rok
2003 oraz za okres od dnia 1 stycznia do
dnia 30 kwietnia 2004 r., przyjmuje siê
warto�æ sprzeda¿y towarów w rozumie-
niu art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w
art. 175.

Art. 169

Za�wiadczenie, o którym mowa w art. 21b
ust. 7 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 175,
wydane przez ministra w³a�ciwego do spraw
finansów publicznych przed dniem 1 maja
2004 r. jest wa¿ne do czasu wydania nowego
za�wiadczenia lub do dnia, w którym up³ynie
termin jego wa¿no�ci.

Art. 170

1. Ilekroæ w niniejszym artykule jest mowa o:
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1) terytorium Wspólnoty przed rozszerze-
niem � rozumie siê przez to terytorium
Wspólnoty przed dniem 1 maja 2004 r.;

2) terytorium nowych pañstw cz³onkow-
skich � rozumie siê przez to terytorium
pañstw przystêpuj¹cych do Wspólno-
ty Europejskiej na podstawie Traktatu o
Przyst¹pieniu podpisanego w dniu
16 kwietnia 2003 r., z wyj¹tkiem teryto-
rium kraju.

2. W przypadku gdy towary zosta³y przywie-
zione z terytorium Wspólnoty przed rozsze-
rzeniem lub z terytorium nowych pañstw
cz³onkowskich na terytorium kraju przed
dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r.
pozostaj¹ w dalszym ci¹gu na terytorium
kraju objête nastêpuj¹cym przeznaczeniem
celnym:
1) procedur¹ uszlachetniania czynnego w

systemie zawieszeñ,
2) procedur¹ odprawy czasowej z ca³ko-

witym zwolnieniem od nale¿no�ci cel-
nych przywozowych,

3) procedur¹ sk³adu celnego,
4) procedur¹ tranzytu, w tym tak¿e sk³a-

dowaniem czasowym przed nadaniem
przeznaczenia celnego,

5) wolny obszar celny/sk³ad wolnoc³owy
� przepisy o podatku od towarów i us³ug

obowi¹zuj¹ce w chwili nadania tym to-
warom tego przeznaczenia celnego sto-
suje siê nadal do momentu zakoñczenia
tego przeznaczenia.

3. Je¿eli dostawa towarów ma miejsce po
30 kwietnia 2004 r. przed nadaniem innego
przeznaczenia celnego towarom, o których
mowa w ust. 2, do czynno�ci tej stosuje
siê przepisy niniejszej ustawy.

4. Za import towarów, o których mowa w
ust. 2, uwa¿a siê:
1) zakoñczenie na terytorium kraju prze-

znaczenia celnego zgodnie z przepisa-
mi prawa celnego, z zastrze¿eniem
ust. 5, lub

2) wprowadzenie na terytorium kraju to-
warów do wolnego obrotu bez doko-
nania formalno�ci celnych.

5. Je¿eli towarom, o których mowa w ust. 2,
nadano po 1 maja 2004 r. przeznaczenie
celne, które nie powoduje powstania obo-
wi¹zku podatkowego z tytu³u importu to-
warów, za import towarów uwa¿a siê za-
koñczenie na terytorium kraju tego przezna-
czenia celnego. Przepisy ust. 3 i ust. 4 pkt 2
stosuje siê odpowiednio.

6. Za import towarów uwa¿a siê równie¿ wy-
korzystanie (wprowadzenie do wolnego
obrotu) po 30 kwietnia 2004 r., na teryto-
rium kraju, przez podatnika lub ka¿dy inny
podmiot niebêd¹cy podatnikiem, towarów
dostarczonych im przed 1 maja 2004 r. na
terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem
lub terytorium nowych pañstw cz³onkow-
skich, je¿eli:
1) przed dniem 1 maja 2004 r. do dostawy

tych towarów na terytorium Wspólnoty

przed rozszerzeniem lub na terytorium
nowych pañstw cz³onkowskich mia³y
lub mog³y mieæ zastosowanie odpo-
wiednio przepisy art. 18 ust. 3 i 4 usta-
wy, o której mowa w art. 175, oraz

2) przed dniem 1 maja 2004 r. nie zosta³
dokonany import tych towarów w ro-
zumieniu ustawy, o której mowa w
art. 175.

7. W przypadku gdy w imporcie towarów, o
którym mowa w ust. 4-6, nie mo¿na okre-
�liæ momentu powstania obowi¹zku podat-
kowego na zasadach ogólnych, obowi¹-
zek podatkowy:
1) powstaje w momencie zakoñczenia na

terytorium kraju przeznaczenia celne-
go zgodnie z przepisami prawa celne-
go lub wprowadzenia na terytorium kra-
ju towarów do wolnego obrotu bez do-
konania formalno�ci celnych � w przy-
padku, o którym mowa w ust. 4 i 5;

2) powstaje w momencie wykorzystania
(wprowadzenia do wolnego obrotu) to-
warów na terytorium kraju � w przy-
padku, o którym mowa w ust. 6.

8. W przypadku importu towarów, o którym
mowa w ust. 4-6, nie powstaje obowi¹zek
podatkowy je¿eli:
1) towary zosta³y wys³ane lub transpor-

towane poza terytorium Wspólnoty; lub
2) przedmiotem importu towarów, o któ-

rych mowa w ust. 2 pkt 2, s¹ towary
inne ni¿ �rodki transportu, a importowa-
ne towary zosta³y powrotnie wys³ane
lub transportowane na terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego, z którego zosta³y
wywiezione na warunkach wymienio-
nych w ust. 6 pkt 1, do podmiotu, do
którego mia³y lub mog³y mieæ zastoso-
wanie odpowiednio przepisy art. 18
ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w
art. 175; lub

3) przedmiotem importu towarów, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2, s¹ �rodki
transportu, uprzednio nabyte lub zaim-
portowane na terytorium Wspólnoty
przed rozszerzeniem lub terytorium no-
wych pañstw cz³onkowskich przed
dniem 1 maja 2004 r., zgodnie z ogólny-
mi warunkami opodatkowania obowi¹-
zuj¹cymi na tym terytorium, które z tytu-
³u wywozu nie zosta³y objête stawk¹
0% lub zwolnieniem, lub zwrotem po-
datku od warto�ci dodanej lub innego
podatku o podobnym charakterze. Zda-
nie pierwsze stosuje siê, je¿eli pierw-
sze u¿ycie �rodka transportu mia³o miej-
sce przed 1 maja 1996 r.

Art. 171

1. W przypadku umowy komisu, gdy komitent
wyda³ towar komisantowi przed dniem 1
maja 2004 r. i nie powsta³ obowi¹zek po-
datkowy przed tym dniem, u komisanta i ko-
mitenta obowi¹zek ten oraz podstawê opo-
datkowania okre�la siê do tych transakcji

wed³ug zasad okre�lonych w ustawie wy-
mienionej w art. 175.

2. W przypadku umowy komisu, gdy komisant
naby³ towar lub dokona³ importu towaru
przed dniem 1 maja 2004 r. i wydaje ten to-
war komitentowi po dniu 30 kwietnia 2004 r.,
ma prawo do rozliczenia podatku naliczo-
nego z tytu³u nabycia tego towaru zgodnie
z przepisami ustawy za miesi¹c maj, je¿eli
podatek ten nie zosta³ rozliczony przed
dniem 1 maja 2004 r. przez komitenta.

Art. 172

Je¿eli wydanie towaru na podstawie umowy, o
której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, nast¹pi³o przed
dniem 1 maja 2004 roku, a czynno�ci wykony-
wane na podstawie tej umowy by³y na podsta-
wie ustawy wymienionej w art. 175 traktowa-
ne jako us³uga, czynno�ci te traktuje siê jako
us³ugê do czasu ich zakoñczenia.

Art. 173

W przypadkach, o których mowa w art. 120,
je¿eli podatnicy chc¹ dokonaæ wyboru stoso-
wania procedury polegaj¹cej na opodatkowa-
niu mar¿y i obj¹æ t¹ procedur¹ dokonywanie
dostawy w maju 2004 r., mog¹ dokonaæ zawia-
domienia, o którym mowa w art. 120 ust. 13,
przed dniem 1 maja 2004 r.

Art. 174<2a>

W przypadkach, o których mowa w art. 120,
procedura polegaj¹ca na opodatkowaniu mar-
¿y ma zastosowanie do dostaw towarów na-
bytych lub uprzednio importowanych przez po-
datników, o których mowa w art. 120 ust. 4 i 5,
po dniu 30 kwietnia 2004 r.

Art. 175

Z dniem 1 maja 2004 r. traci moc ustawa z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug
oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.
50, z pó�n. zm.), z wy³¹czeniem art. 9, który
traci moc z dniem, o którym mowa w art. 176
pkt 2.

Art. 176

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia, z tym ¿e:

1) art. 23 ust. 5, 6 i 17, art. 24 ust. 4 i 5,
art. 114 ust. 1 i art. 159 stosuje siê od
dnia og³oszenia ustawy;

2) art. 96-98, art. 157 i art. 158 stosuje siê
po up³ywie 7 dni od dnia og³oszenia
ustawy;

3) art. 1-14, art. 15 ust. 1-6, art. 16-22,
art. 23 ust. 1-4 i ust. 7-16, art. 24 ust. 1-
-3 i ust. 6-12, art. 25-40, art. 41 ust. 1-
-11 i 13-16, art. 42-95, art. 99-113,
art. 114 ust. 2-5, art. 115-146, art. 148-
-151, art. 153, art. 156 i art. 162-171 sto-
suje siê od dnia 1 maja 2004 r.;

4) art. 41 ust. 12 stosuje siê od dnia
1 stycznia 2008 r.
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Za³¹czniki do ustawy
z dnia 11 marca 2004 r.

Za³¹cznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW ZALICZANYCH DO NOWYCH �RODKÓW TRANSPORTU

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 
1 2 3 
1. 34.10.2 Samochody osobowe  
2. 34.10.3 Pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu dziesiêciu lub wiêcej osób  
3. 34.10.4 Pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu towarów – z wy³¹czeniem podwozi wyposa¿onych w silniki, dla 

pojazdów mechanicznych (PKWiU 34.10.45)  
4. 34.10.5 Pojazdy mechaniczne przeznaczone do celów specjalnych – z wy³¹czeniem samochodów ciê¿arowych z d�wigiem 

(PKWiU 34.10.52), wie¿ wiertniczych, samojezdnych (PKWiU 34.10.54-10.00)  
5. 35.11.2 Statki i podobne jednostki p³ywaj¹ce przeznaczone do przewozów osób i towarów  
6. 35.11.3 Statki rybackie i pozosta³e statki specjalne  
7. 35.12.11 £odzie ¿aglowe wycieczkowe lub sportowe – z wy³¹czeniem ¿aglowców, wypoczynkowych i sportowych, nie 

pe³nomorskich, o masie wiêkszej ni¿ 100 kg, o d³ugo�ci mniejszej lub równiej 7,5 m (PKWiU 35.12.11-55)  
8. 35.12.13 Jednostki p³ywaj¹ce wycieczkowe lub sportowe pozosta³e; ³odzie wios³owe i kajaki – z wy³¹czeniem motorówek 

wypoczynkowych lub sportowych, innych ni¿ te z silnikiem przyczepnym, nie pe³nomorskie, o d³ugo�ci mniejszej lub 
równej 7,5 m (PKWiU 35.12.13-55), pozosta³ych ³odzi, równie¿ tych z silnikiem przyczepnym, o masie wiêkszej ni¿ 
100 kg, o d³ugo�ci mniejszej lub równej 7,5 m (PKWiU 35.12.13-95)  

9. 35.20.1 Lokomotywy szynowe i tendry – z wy³¹czeniem tendrów  
10. 35.20.2 Wagony osobowe, towarowe i specjalne (z wyj¹tkiem wagonów warsztatowych i podobnych) kolejowe lub 

tramwajowe, z w³asnym napêdem  
11. 35.30.21 Szybowce i lotnie – z wy³¹czeniem lotni (PKWiU 35.30.21-00.20)  
12. 35.30.22-00.20 Sterowce  
13. 35.30.22-00.90 Statki powietrzne bez napêdu, pozosta³e  
14. 35.30.3 Samoloty i �mig³owce  
15. 35.41.11 Motocykle i rowery wyposa¿one w pomocniczy silnik t³okowy spalinowy, wewnêtrznego spalania, o pojemno�ci 

cylindra nie wiêkszej ni¿ 50 cm3  
16. 35.41.12 Motocykle i rowery wyposa¿one w pomocniczy silnik t³okowy spalinowy, wewnêtrznego spalania, o pojemno�ci 

cylindra powy¿ej 50 cm3  
17. 35.41.13-00.20 Rowery wyposa¿one w pomocniczy silnik t³okowy spalinowy wewnêtrznego spalania, o pojemno�ci cylindra nie 

wiêkszej ni¿ 50 cm3  
18. 35.41.13-00.90 Motocykle i rowery wyposa¿one w silnik, gdzie indziej niewymienione, pozosta³e  
19. 35.43.11-90.20 Wózki inwalidzkie motocyklowe, osobowe  
20. 35.43.11-90.90 Pozosta³e wózki inwalidzkie, gdzie indziej nie wymienione  

 

Za³¹cznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW I US£UG, OD KTÓRYCH DOSTAWY PRZYS£UGUJE ZRYCZA£TOWANY
ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I US£UG

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub us³ugi (grupy towarów lub us³ug)  
1 2 3 
1. ex 01.11 Zbo¿a, ziemniaki, ro�liny przemys³owe i produkty ro�linne rolnictwa pozosta³e – z wy³¹czeniem: 

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), 
2) bawe³ny i odziarnionych produktów ro�linnych dla przemys³u w³ókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), 
3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), 
4) zió³ suszonych sortowanych ca³ych 

2. ex 01.12 Warzywa, specjalne ro�liny ogrodnicze; produkty szkó³karskie, z wy³¹czeniem pod³o¿y do uprawy grzybów 
zawieraj¹cych grzybnie (PKWiU ex 01.12.21-00.49) 

3. 01.13.1 Winogrona 
4. ex 01.13.23 Owoce pozosta³e; ziarna chleba �wiêtojañskiego – z wy³¹czeniem ziarna chleba �wiêtojañskiego i chleba 

�wiêtojañskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60)  
i owoców po³udniowych pozosta³ych osobno nie wymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90) 

5. 01.13.24-00.10 Orzechy laskowe 
6. 01.13.24-00.20 Orzechy w³oskie 
7. ex 01.13.40-00.90 Ro�liny przyprawowe pozosta³e – wy³¹cznie surowce ro�lin zielarskich oraz nasiona ro�lin przyprawowych  
8. ex 01.2 Zwierzêta ¿ywe i produkty pochodzenia zwierzêcego – z wy³¹czeniem: 

1) we³ny (sier�ci) pranej i w³osia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-00.20, 
01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, -00.5), 

2) sier�ci zwierzêcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozosta³ej (PKWiU 01.22.32-00.90), 
3) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25), 
4) skór surowych �wiñskich pó³garbowanych, poubojowych i zakonserwowanych dla przemys³u garbarskiego 

(PKWiU ex 01.25.33-00.00) 
9. ex 02  Produkty gospodarki le�nej – z wy³¹czeniem drewna okr¹g³ego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13), bambusa 

(PKWiU 02.01.42-00.11) i faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) 
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1 2 3 

 

Obja�nienie:
ex � dotyczy tylko i wy³¹cznie danego wyrobu z danego grupowania.

Za³¹cznik nr 3

WYKAZ TOWARÓW I US£UG, OPODATKOWANYCH STAWK¥ PODATKU W WYSOKO�CI 7%

10. ex 05 Ryby i inne produkty rybo³ówstwa i rybactwa – z wy³¹czeniem: 
1) ryb morskich �wie¿ych lub ch³odzonych (PKWiU 05.00.12-02), 
2) skorupiaków morskich ¿ywych, �wie¿ych lub ch³odzonych (PKWiU ex 05.00.21), 
3) m¹czek, grysików i granulek ze skorupiaków nadaj¹cych siê do spo¿ycia przez ludzi  

(PKWiU 05.00.21-00.30), 
4) ostryg (PKWiU 05.00.22), 
5) bezkrêgowców ¿yj¹cych w wodzie; ¿ywych, �wie¿ych lub sch³odzonych – pozosta³ych (PKWiU 05.00.23), 
6) produktów po³owów pozosta³ych (PKWiU 05.00.3) 

11. ex 14.30.13-90.10 Surowce mineralne plastyczne pozosta³e, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) 
– wy³¹cznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus 

12. ex 15.11.13-30.90 
ex 15.11.14-30.90 

Tusze i pó³tusze wieprzowe pozosta³e – wy³¹cznie tusze dzików przeznaczone do spo¿ycia 

13. 15.11.21 We³na szarpana 
14. ex 15.11.4 Odpady zwierzêce, niejadalne (z wy³¹czeniem utylizacyjnych) – wy³¹cznie odpady przy hodowli i z gospodarki 

³owieckiej 
15. ex 15.12.13-00.3 do 

15.12.13-00.90 
Miêso i jadalne podroby – wy³¹cznie miêso z dziczyzny  

16. 15.20.11-90.1, 
15.20.11-90.3, 
15.20.12-30, 
15.20.12-70.1, 
15.20.12-90.10 

Miêso i filety z ryb s³odkowodnych �wie¿e, ch³odzone i mro¿one 

17. ex 15.33.30-00.22 Obierki, li�cie i stru¿yny z warzyw – wy³¹cznie li�cie i odpady ro�lin okopowych i warzyw 
18. 15.33.30-00.3 Odpady (s³oma ro�lin str¹czkowych, motylkowych i oleistych, z wy³¹czeniem lnu i konopi) 
19. 15.33.30-00.80 ¯o³êdzie i kasztany  
20. 15.71.20 Grysik i granulki z lucerny (alfalfa) 
21. ex 24.15.60 

 
Nawozy zwierzêce lub ro�linne, gdzie indziej nie sklasyfikowane – z wy³¹czeniem m¹czek nawozowych (PKWiU 
24.15.60-00.1, -00.40), oraz pod³o¿y do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni (PKWiU ex 24.15.60-00.90) 

    Us³ugi 
22. ex 01.4 Us³ugi zwi¹zane z rolnictwem oraz chowem i hodowl¹ zwierz¹t, z wyj¹tkiem us³ug weterynaryjnych, podkuwania koni 

i schronisk dla zwierz¹t 
23. ex 02.02.10 Us³ugi zwi¹zane z le�nictwem i pozyskiwaniem drewna, z wy³¹czeniem patrolowania lasów 
24. ex 05.00.50 Us³ugi zwi¹zane z rybo³ówstwem i rybactwem, z wy³¹czeniem us³ug zwi¹zanych z rybo³ówstwem morskim 
25. 71.31.10 Us³ugi dzier¿awy lub najmu maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, bez obs³ugi 

 

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub us³ugi (grupy towarów lub us³ug) 
1 2 3 
1. ex 01.11 Zbo¿a, ziemniaki, ro�liny przemys³owe i produkty ro�linne rolnictwa pozosta³e – z wy³¹czeniem: 

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), 
2) bawe³ny i odziarnionych produktów ro�linnych dla przemys³u w³ókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), 
3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), 
4) zió³ suszonych sortowanych ca³ych, 
5) ro�lin dla przemys³u perfumeryjnego i farmacji itp. 

2. 01.12 Warzywa, specjalne ro�liny ogrodnicze; produkty szkó³karskie 
3. 01.13.1 Winogrona 
4. ex 01.13.23 Owoce pozosta³e; ziarna chleba �wiêtojañskiego – z wy³¹czeniem ziarna chleba �wiêtojañskiego i chleba 

�wiêtojañskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60)  
i owoców po³udniowych pozosta³ych osobno nie wymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90) 

5. 01.13.24-00.10 Orzechy laskowe 
6. 01.13.24-00.20 Orzechy w³oskie 
7. ex 01.13.40-00.90 Ro�liny przyprawowe pozosta³e – wy³¹cznie surowce ro�lin zielarskich oraz nasiona ro�lin przyprawowych 
8. ex 01.2  Zwierzêta ¿ywe i produkty pochodzenia zwierzêcego, z wy³¹czeniem: 

1) we³ny i sier�ci zwierzêcej cienkiej lub grubej, 
2) zwierz¹t ¿ywych pozosta³ych (PKWiU 01.25.10), z zastrze¿eniem poz. 9, 
3) wosków owadzich i spermacetów, 
4) skór futerkowych oraz skór pozosta³ych, niejadalnych 

9. ex 01.25.10 Króliki, pszczo³y, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemnia³ych 
10. 02.01.14 Drewno opa³owe 
11. 05 Ryby i inne produkty rybo³ówstwa i rybactwa, z wy³¹czeniem: produktów po³owów pozosta³ych (PKWiU 05.00.3)  

i pere³ (PKWiU 05.00.4) 
12. 10.30.10-00.3 Surowiec i pó³fabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych 
13. 10.30.10-00.4 Wyroby torfowe dla celów rolniczych 
14. 14.12.20-10.22 Kreda mielona, pastewna 
15. 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa 
16. 14.12.20-30.40 M¹czka dolomitowa 
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 17. ex 14.30.13-90.10 Surowce mineralne plastyczne pozosta³e, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia 
humus) – wy³¹cznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus 

18. ex 15.1  Miêso i produkty miêsne, z wy³¹czeniem: 
1) t³uszczów technicznych, 
2) produktów ubocznych garbarñ, 
3) skór i skórek, niejadalnych, 
4) us³ug zwi¹zanych z wytwarzaniem produktów miêsnych 

19. 15.2 Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane 
20. ex 15.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wy³¹czeniem: 

1) produktów o zawarto�ci alkoholu powy¿ej 1,2%, 
2) us³ug zwi¹zanych z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców 

21. ex 15.4 Oleje, t³uszcze zwierzêce i ro�linne – wy³¹cznie jadalne 
22. 15.5 Produkty mleczarskie, z wy³¹czeniem kazeiny do produkcji regenerowanych w³ókien tekstylnych (PKWiU 15.51.53-

00.10) oraz kazeiny do stosowania w przemy�le innym ni¿ produkuj¹cy ¿ywno�æ, pasze lub w przemy�le 
w³ókienniczym (PKWiU 15.51.53-00.90) 

23. 15.6 Produkty przemia³u zbó¿, skrobie i produkty skrobiowe 
24. 15.7 Pasza dla zwierz¹t  
25. 15.81.1 Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, �wie¿e  

25a.<2a> 15.82.11-30.00 Chleb chrupki 
25b. <2a> ex 15.82.11-50.00 Suchary, sucharki, tosty z chleba i podobne tosty – wy³¹cznie tosty z chleba i podobne tosty 
25c. <2a> 15.82.13-10.00 Chleb prza�ny (maca) 
25d. <2a> 15.82.13-20.00 Op³atki sakralne i podobne produkty 
25e. <2a> 15.82.13-30.00 Wafle i op³atki o zawarto�ci wody przekraczaj¹cej 10% masy 
25f. <2a> ex 15.82.13-90.00 Wyroby piekarskie, niezawieraj¹ce dodatku �rodka s³odz¹cego, pozosta³e – wy³¹cznie chleb i bu³ki oraz bu³ka tarta 

26. 15.83 Cukier – z wy³¹czeniem cukru zawieraj¹cego dodatek �rodków aromatyzuj¹cych lub barwi¹cych (PKWiU 15.83.13-
30.00 i 15.83.13-50.10) 

27. 15.84.24 Owoce, orzechy, skórki z owoców i inne czê�ci ro�lin, konserwowane cukrem 
28. 15.85 Makarony, kluski i podobne produkty m¹czne 
29. 15.86.12-70 Cykoria palona, pozosta³e palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty 
30. 15.87.12 Sosy, mieszanki przyprawowe, m¹ka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda – z wy³¹czeniem musztardy 

gotowej (PKWiU 15.87.12-55) 
31. 15.88 Przetwory homogenizowane oraz ¿ywno�æ dietetyczna 
32. 15.89.11 Zupy i buliony oraz przetwory z nich 
33. 15.89.12 Jaja bez skorupek oraz ¿ó³tka jaj, �wie¿e lub zakonserwowane; bia³ka jajek 
34. 15.89.14 Produkty spo¿ywcze pozosta³e, gdzie indziej nie sklasyfikowane – z wy³¹czeniem ekstraktów s³odowych (PKWiU 

15.89.14-30.1) 
35. 15.89.20-00.2 Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny 
36. 15.89.20-00.3 �luzy i zagêszczacze pochodz¹ce z produktów ro�linnych, w tym modyfikowane 
37. 15.96.20-00.10 Wywar 
38. 15.98.11-50.30  Lód naturalny 
39. 15.98.11-50.40 Lód sztuczny 
40. 15.98.12-50.10  Napoje owocowe 
41. 15.98.12-50.20  Napoje owocowo-warzywne 
42. 15.98.12-50.50 Nektary 
43. 15.98.12-50.60 Napoje warzywne 
44. 15.98.12-70 Napoje bezalkoholowe zawieraj¹ce t³uszcz mlekowy, pozosta³e 

45. <2a> Bez wzglêdu  
na symbol 

Odzie¿ i dodatki odzie¿owe dla niemowl¹t 

46. ex 19.10.50 Odpady ze skór wyprawionych, py³, proszek i m¹czka skórzana – z wy³¹czeniem odpadków skór garbowanych 
(bezw³osowych) 

47. bez wzglêdu  
na symbol 

Obuwie dzieciêce  

48. ex 22.11 Ksi¹¿ki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrêbnych przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy – wytwarzane 
metodami poligraficznymi, z wy³¹czeniem: ksi¹¿ek adresowych o zasiêgu krajowym, regionalnym, lokalnym; ksi¹¿ek 
telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek  

49. ex 22.12 
ex 22.13 

Gazety, magazyny, czasopisma – oznaczone stosowanymi na podstawie odrêbnych przepisów symbolami ISSN, 
wytwarzane metodami poligraficznymi, z wy³¹czeniem: wydawnictw, w których nie mniej ej ni¿ 67% powierzchni jest 
przeznaczone na nieodp³atne lub odp³atne og³oszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe 

50. 24.13.11-20.10 Siarka sublimowana lub str¹cona 
51. 24.14.15 Pochodne wêglowodorów pozosta³e – wy³¹cznie: 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (PKWiU 24.14.15-53), 
2) pochodne chlorowcowane wêglowodorów cykloalkanowych, cykloakenowych, cykloterpenowych pozosta³e 

(PKWiU 24.14.15-59), 
3) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan) (PKWiU 24.14.15-75.20) 

52. 24.14.64-50 Podpuszczka i jej koncentraty 
53. 24.14.64-70 Enzymy; preparaty enzymatyczne (gdzie indziej nie wymienione ani nie w³¹czone) 
54. 24.15.10-75.30 Amoniak ciek³y nawozowy 
55. 24.15.10-77.20 Woda amoniakalna nawozowa 
56. ex 24.15.30 Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wy³¹czeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, 

zwi¹zków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego) 
57. 24.15.40 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne 
58. ex 24.15.50 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wy³¹czeniem chlorku potasowego 
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 59. 24.15.60 Nawozy zwierzêce lub ro�linne, gdzie indziej nie sklasyfikowane 
60. 24.15.70-70.20 Saletra sodowa nawozowa 
61. ex 24.15.80 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wy³¹czeniem zwi¹zków azotu oraz nawozów naturalnych 

Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe 
Zwi¹zki fosforowe do mieszanek paszowych 

62. ex 24.2  Pestycydy i inne �rodki agrochemiczne, z wy³¹czeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14) 
63. 24.62.10-20.10 Albumina techniczna 
64. 24.62.10-20.20 Albumina mleka 
65. 24.62.10-30 ¯elatyna i jej pochodne (z wyj¹tkiem klejów kazeinowych) 
66. 26.52.10 Wapno 
67. 36.63.77-40.50 ¯elatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z ¿elatyny nieutwardzonej, obrobionej 
68. 41.00.1 Woda naturalna 
69. bez wzglêdu na 

symbol PKWiU 
Sznurek do maszyn rolniczych  

   Towary zwi¹zane z ochron¹ zdrowia 
70. 15.89.20-00.11 Soki i ekstrakty ro�linne – z opium  
71. 17.54.31 Wata z materia³ów w³ókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, k³aczki w³ókiennicze, puch w³ókienniczy, resztki 

w³ókien z przemia³u – z wy³¹czeniem waty konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-50.10), kosmyków w³ókienniczych 
i proszku oraz rozdrobnionych resztek w³ókien (PKWiU 17.54.31-50.80) 

72. 20.51.14-50.91  Elementy sk³adowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane 
73. 21.22.12-10.10 Podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibu³ki tissue 
74. 21.22.12-10.20 Tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibu³ki tissue 
75. 21.22.12-10.30 Wata celulozowa paczkowana 
76. 21.22.12-30.10 Pieluszki, wk³adki do pieluch i podobne artyku³y sanitarne dla niemowl¹t 
77. 21.22.12-30.20 Pieluszki i podobne artyku³y sanitarne dla doros³ych 
78. 24.14.51-39.10 Cysteina, cystyna i ich pochodne 
79. ex 24.4 Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach o Prawie farmaceutycznym 
80. 24.64.11-30.10 Film i p³yty fotograficzne p³askie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii  

i weterynarii 
81. ex 24.64.11-50.20 Film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowañ nieprzemys³owych – wy³¹cznie medyczny  

B³ony rentgenowskie diagnostyczne nie sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU: 24.64.11-30.10 i 24.64.11-50.20 
82. 24.66.42-10.60 Testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne 
83. 24.66.42-30.30 Materia³y formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzeda¿y detalicznej 
84. 24.66.42-30.40 Materia³y formierskie dentystyczne na bazie gipsu 
85. 24.66.42-30.90 Pasty modelarskie i pozosta³e preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozosta³e 
86. ex 24.66.42-70.00 Gotowe po¿ywki do hodowli mikroorganizmów – wy³¹cznie dla farmacji 
87. ex 24.66.48-63.00 Produkty i preparaty do u¿ytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wy³¹czeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej 
88. ex 25.13.30 Przewody, rury i wê¿e z gumy (z wyj¹tkiem ebonitowych) – wy³¹cznie wê¿e medyczne 
89. 25.13.60-30.00 Rêkawice chirurgiczne 
90. 25.13.71 Wyroby higieniczne i farmaceutyczne (w tym odci¹gacze do mleka), z kauczuku wulkanizowanego, innego ni¿ 

ebonit  
91. 28.74.12-50.50 Nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych 
92. 29.23.30-90.50 Czê�ci do narzêdzi, przyrz¹dów, aparatów i urz¹dzeñ medycyny ogólnej (do sterylizacji narzêdzi, dezynfekcji, 

wyja³awiania, itp.) 
93. 29.56.12-50.73 Maszyny poligraficzne do pisma Braille'a 
94. 30.01.12-00.31 Maszyny do pisania dla niewidomych 
95. 30.02.16-00.10 Urz¹dzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemnia³ych) 
96. ex 33.10.15-11 Strzykawki u¿ywane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii – z wy³¹czeniem strzykawek 

weterynaryjnych  
97. ex 33.10.15-13.00 Ig³y metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie – z wy³¹czeniem igie³ weterynaryjnych  
98. ex 33.10.15-17.10 Ig³y (z wyj¹tkiem metalowych igie³ do zastrzyków lub zak³adania szwów) – z wy³¹czeniem igie³ weterynaryjnych  
99. 33.10.15-33.00 Przyrz¹dy i aparatura do pomiaru ci�nienia krwi  
100. 33.10.15-63.00 Aparatura do transfuzji  
101. 33.10.17 Sztuczne stawy; przyrz¹dy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zêby; protezy dentystyczne; protezy innych 

czê�ci cia³a, gdzie indziej nie sklasyfikowane  
101.<7b> ex 33.10.17 Sztuczne stawy; przyrz¹dy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zêby; protezy dentystyczne; protezy 

innych czê�ci cia³a, gdzie indziej nie sklasyfikowane – z wy³¹czeniem sztucznych zêbów i protez 
dentystycznych 

102. 33.10.18 Aparaty s³uchowe; stymulatory serca; ich czê�ci; czê�ci i akcesoria protez i przyrz¹dów ortopedycznych, gdzie 
indziej nie sklasyfikowane 

103. 33.40.11 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szk³a; soczewki okularowe z innych materia³ów  
104. 35.43.11 Wózki inwalidzkie 
105. bez wzglêdu na 

symbol PKWiU  
Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) – wy³¹cznie: 

1) �rodki do k¹pieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ³ug, 
2) �rodki do ok³adów leczniczych, w tym kostki borowinowe, 
3) �rodki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki �ZUBER� 

106. bez wzglêdu na 
symbol PKWiU 

Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, inne ni¿ wymienione w pozosta³ych pozycjach za³¹cznika 

107. ex 24.20.14-90.00 Preparaty odka¿aj¹ce o w³a�ciwo�ciach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, maj¹ce zastosowanie 
wy³¹cznie w ochronie zdrowia, na które zosta³o wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru 
produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych  
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 108. bez wzglêdu na 
symbol PKWiU 

Publikacje w alfabecie Braille'a, je¿eli z uwagi na formê w ca³o�ci przeznaczone s¹ dla u¿ytku osób niewidomych  
i s³abowidz¹cych, oraz urz¹dzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a 

109. bez wzglêdu na 
symbol PKWiU 

Foteliki do przewozu dzieci w samochodach 

   Wyroby sztuki ludowej oraz rêkodzie³a i rzemios³a ludowego i artystycznego, które posiadaj¹ atest Krajowej 
Komisji Artystycznej i Etnograficznej 

110. 28.75.27-43.30 Wyroby kowalstwa artystycznego 
111. 26.21.12-10.21 

26.21.12-10.22 
26.21.12-10.23 
26.21.12-10.29 
26.21.12-10.91 
26.21.13-50.11 
36.30.1 
36.63.71-30.29 

Wyroby garncarskie u¿ytkowo-dekoracyjne 

112. 20.40.12-50.10 
20.40.12-50.20 
20.51.14-50.98 

Wyroby bednarskie 

113. 20.51.12-00.10 
20.51.12-00.90 
20.51.12-00.30 
20.51.12-00.20 
20.51.14-50.20 
20.51.40 
20.51.98 
20.51.12 
20.51.13-00.59 

Formy drewniane u¿ytkowe 

114. 20.52.15-70.70 Wyroby ze s³omy 
115. <2a> 20.52.15-70.60 Wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogo¿yny i wikliny  
116. <2a> 20.52.15-70.40 Wyroby z trzciny 

116a.<2a> 20.52.15-70.90 Wyroby koszykarskie, wikliniarskie i inne z materia³ów ro�linnych pozosta³e osobno nie wymienione 
117. 36.50.11-00.20 

36.50.11-00.40 
36.50.11-00.90 
36.50.11-00 

Lalki 

118. 20.52.15-70.10 
20.52.15-70.20 
20.52.15-70.90 

Wyroby z ³uby 

119. 17.40.16-53.00 
17.14.16 
17.14.13-53.00 

Wyroby tkackie 

120. 17.54.12-70.00 Wyroby koronkowe (szyde³kowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe, igliczkowe) 
121. 18.22.1 

18.22.2 
18.22.3 

Wyroby rêkodzie³a ludowego i artystycznego – odzie¿owe 

122. 17.40.13-53.00 
17.40.13-55.00 
17.40.13-59.00 

Bielizna sto³owa z tkanin haftowana 

123. 19.20.11-00 Wyroby rymarskie 
124. 36.30.12-39 Instrumenty muzyczne 
125. 26.21.13-50.11 

26.51.13-00.11 
36.63.77-40.3 

Rze�by, p³askorze�by 

126. 28.75.30-00.50 
28.75.30-00.10 
28.75.30-00.20 

Militaria 

127. 36.63.77-30.29 
36.63.77-40.3 
36.63.71-30.2 

Wyroby plastyki zdobniczo-obrzêdowej 

128. 21.25.14-77.00 Wycinanki ludowe i artystyczne 
   Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpo¿arowej 

129.   Sprzêt przewozowo-samochodowy 
1) po¿arnicze samochody specjalne i specjalistyczne (ga�nicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, 

techniczne, chemiczne, ekologiczne, d�wigi i podno�niki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane  
i oznakowane pojazdy stra¿y po¿arnej. 

2) sprzêt p³ywaj¹cy, statki po¿arnicze, ³odzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa  
i gaszenia po¿arów. 

130.   Sprzêt ³¹czno�ci 
1) radiotelefony ró¿nych typów wraz z osprzêtem. 
2) sprzêt ³¹czno�ci przewodowej. 
3) zestawy komputerowe z urz¹dzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie. 
4) urz¹dzenia dyspozytorskie i aparatownie. 
5) zestawy antenowe. 
6) sprzêt do radiowej ³¹czno�ci trankingowej. 
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 131.   Materia³y i �rodki wyposa¿enia specjalistycznego 
1) sprzêt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary. 
2) aparaty oddechowe z maskami. 
3) sprzêt burz¹cy: pi³y spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, m³oty pneumatyczne, 

narzêdzia hydrauliczne uniwersalne, siekiero³omy. 
4) zapory p³ywaj¹ce i sprzêt do likwidacji zagro¿eñ ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, 

kwasów lub ³ugów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrz¹dowaniem. 
5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne. 
6) urz¹dzenia oddymiaj¹ce i zadymiaj¹ce. 
7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe. 
8) pr¹downice stra¿ackie, dzia³ka wodne i wodno-pianowe. 
9) podrêczny sprzêt ga�niczy: ga�nice, agregaty ga�nicze, hydronetki, t³umnice, bosaki, szafki hydrantowe. 
10) wê¿e po¿arnicze (ssawne i t³oczne) oraz armatura wodna: ³¹czniki, zbieracze, zasysacze, stojaki 

hydrantowe, rozdzielacze, zwijad³a, zbiorniki wolno stoj¹ce. 
11) drabiny po¿arnicze przeno�ne: przystawne, wysuwane i zestawiane. 
12) sprê¿arki, ³adowarki i przet³aczarki do butli gazowych wysokoci�nieniowych. 
13) sprzêt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rêkawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzêt wysokogórski i 

dla p³etwonurków. 
14) chemiczne �rodki ga�nicze, sorbenty, neutralizatory i odka¿acze, �rodki zwil¿aj¹ce i modyfikuj¹ce. 
15) sprzêt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych. 
16) pompy i autopompy po¿arnicze. 
17) agregaty pr¹dotwórcze i o�wietleniowe oraz si³ownie energetyczne. 
18) sprzêt i �rodki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania siê materia³ów niebezpiecznych. 

132.   Wyposa¿enie zabezpieczaj¹ce 
1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, ch³odnie, piece piekarskie polowe, urz¹dzenia 

dezynfekcyjno-k¹pielowe, ³a�nie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery po¿arnicze wraz  
z wyposa¿eniem. 

2) polowe wyposa¿enie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze  
i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, mena¿ki, 
niezbêdniki. 

3) wyposa¿enie samochodów sanitarnych. 
133.   Materia³y pêdne i smary 

 paliwa i smary z wy³¹czeniem wyrobów objêtych podatkiem akcyzowym. 
134.   Pozosta³e towary 

1) urz¹dzenia szkolno-treningowe: trena¿ery, �cie¿ki biegowe, urz¹dzenia wydolno�ciowe i do pomiaru masy 
cia³a, drobny sprzêt sportowy oraz przeszkody i urz¹dzenia torów æwiczeñ sportowo-po¿arniczych. 

2) umundurowanie, odzie¿ specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste stra¿aka pañstwowej stra¿y 
po¿arnej wed³ug obowi¹zuj¹cych norm i wyposa¿enie specjalistyczne stra¿aka oraz odznaki, odznaczenia  
i dystynkcje. 

3) wyposa¿enie stacji diagnostycznych, stacji przeciwdymowych – przeciwgazowych, warsztatów ³¹czno�ci  
i æwiczebnych komór gazowych. 

4) urz¹dzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów 
akcji ratowniczo-ga�niczych. 

5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowê na pojazdy dla stra¿y po¿arnej. 
   Us³ugi 

135. ex 01.4 Us³ugi zwi¹zane z rolnictwem oraz chowem i hodowl¹ zwierz¹t, z wyj¹tkiem us³ug weterynaryjnych, podkuwania 
koni i schronisk dla zwierz¹t  

136. ex 02.02.10 Us³ugi zwi¹zane z le�nictwem i pozyskiwaniem drewna, z wy³¹czeniem patrolowania lasów 
137. ex 05.00.50 Us³ugi zwi¹zane z rybo³ówstwem i rybactwem, z wy³¹czeniem us³ug zwi¹zanych z rybo³ówstwem morskim 
138. 41.00.2 Us³ugi w zakresie rozprowadzania wody 
139. 55.1 Us³ugi hoteli  
140. ex 55.2 Us³ugi �wiadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwa³ego zakwaterowania,  

z wy³¹czeniem us³ug zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15) 
141. 60.10.1 Us³ugi w zakresie kolejowych przewozów pasa¿erskich miêdzymiastowych 
142. 60.21 Us³ugi pasa¿erskiego transportu rozk³adowego l¹dowego pozosta³e 
143. 60.22 Us³ugi taksówkowe oraz wynajmowania samochodów osobowych z kierowc¹ 
144. 60.23  Us³ugi pasa¿erskiego transportu l¹dowego pozosta³e 
145. 61.10.1 Us³ugi morskiego i przybrze¿nego transportu pasa¿erskiego 
146. 61.20.1 Us³ugi wodnego �ródl¹dowego transportu pasa¿erskiego 
147. 61.20.31-00.10 Us³ugi w zakresie wynajmowania statków ¿eglugi �ródl¹dowej z za³og¹ do przewozu pasa¿erów 
148. 62.10.1 Przewozy lotnicze rozk³adowe pasa¿erskie 
149. 62.20.1 Przewozy lotnicze pozarozk³adowe pasa¿erskie 
150. ex 62.20.3 Us³ugi wynajmowania �rodków transportu lotniczego z za³og¹ – wy³¹cznie us³ugi wynajmowania pasa¿erskich 

�rodków transportu lotniczego 
151. ex 64.20.3 Us³ugi radia i telewizji kablowej, z wy³¹czeniem: 

1) us³ug zwi¹zanych z ta�mami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi; 
2) dzia³alno�ci agencji informacyjnych. 

152. ex 85 Us³ugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej – wy³¹cznie �wiadczone przez instytucje, których us³ugi te nie 
s¹ zwolnione od podatku 

153. 90.0  Us³ugi w zakresie gospodarki �ciekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, us³ugi sanitarne i pokrewne 
154. ex 92.13 Us³ugi zwi¹zane z wy�wietlaniem filmów i ta�m wideo oraz z wy�wietlaniem filmów na innych no�nikach  

– z wy³¹czeniem filmów reklamowych i promocyjnych 
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Obja�nienia:
1) ex � dotyczy tylko danego wyrobu/us³ugi z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzeda¿y towarów i �wiadczenia us³ug zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawk¹ 0%

i 3%.
3) Us³ugi pasa¿erskiego transportu obejmuj¹ przewóz osób oraz ich podrêcznego baga¿u (zwierzêcia), za który nie jest pobierana dodatkowa

op³ata; przewo¿ony pojazd podró¿nego nie jest traktowany jako podrêczny baga¿.

Za³¹cznik nr 4

WYKAZ US£UG ZWOLNIONYCH OD PODATKU

Poz. Symbol PKWiU Nazwa us³ugi (grupy us³ug) 
1 2 3 
1. ex 55.23.15 Us³ugi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich  
2. 64.11 Us³ugi �wiadczone przez pocztê pañstwow¹ 
3. Sekcja J ex (65-67) Us³ugi po�rednictwa finansowego z wy³¹czeniem: 

1) dzia³alno�ci lombardów, z wyj¹tkiem us³ug �wiadczonych przez banki, 
2) us³ug polegaj¹cych na oddaniu w odp³atne u¿ytkowanie rzeczy ruchomej, 
3) us³ug doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20), 
4) us³ug doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU  

ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyj¹tkiem �wiadczonych przez zak³ad ubezpieczeñ w rozumieniu przepisów  
o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej oraz �wiadczonych w tym zakresie przez podmioty dzia³aj¹ce w imieniu  
i na rzecz zak³adu ubezpieczeñ, 

5) us³ug �ci¹gania d³ugów oraz faktoringu, 
6) us³ug zarz¹dzania akcjami, udzia³ami w spó³kach lub zwi¹zkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów 

warto�ciowych, z wyj¹tkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12, 
7) us³ug przechowywania akcji, udzia³ów w spó³kach lub zwi¹zkach, obligacji i innych rodzajów papierów 

warto�ciowych, z wyj¹tkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12, 
8) transakcji dotycz¹cych dokumentów ustanawiaj¹cych tytu³ w³asno�ci, 
9) transakcji dotycz¹cych praw w odniesieniu do nieruchomo�ci 

4. ex 70.20.11 Us³ugi w zakresie wynajmowania lub dzier¿awienia nieruchomo�ci o charakterze mieszkalnym na w³asny rachunek, 
z wy³¹czeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne ni¿ mieszkaniowe 

5.<4>  (skre�lona) 
6. ex 75 Us³ugi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowi¹zkowych ubezpieczeñ spo³ecznych – wy³¹cznie 

us³ugi w zakresie obowi¹zkowych ubezpieczeñ spo³ecznych  
7. ex 80 Us³ugi w zakresie edukacji 

7a. <2a> ex 55.23.11 Us³ugi �wiadczone przez obozowiska dla dzieci w zakresie, w jakim s¹ one wykonywane w ramach odp³atnej 
i nieodp³atnej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje posiadaj¹ce status organizacji po¿ytku publicznego 

8.   Us³ugi prywatnego nauczania �wiadczone przez nauczycieli i odnosz¹ce siê do nauczania na poziomie 
podstawowym, �rednim i wy¿szym 

9. ex 85  Us³ugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, z wy³¹czeniem us³ug weterynaryjnych (PKWiU 85.2) 
10. 91 Us³ugi �wiadczone przez organizacje cz³onkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wy³¹cznie statutowe) 

 

155. ex 92.2 Us³ugi radia i telewizji, inne ni¿ okre�lone w poz. 12 za³. nr 4, z wy³¹czeniem: 
1) us³ug zwi¹zanych z ta�mami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi; 
2) dzia³alno�ci agencji informacyjnych. 

156. <2a> ex 92.3 Us³ugi rozrywkowe pozosta³e – wy³¹cznie wstêp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy: 
1) w zakresie twórczo�ci i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), 
2) zwi¹zane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), 
3) �wiadczone przez weso³e miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11 

i 92.34.12) 
157. ex 92.5 Us³ugi �wiadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne us³ugi zwi¹zane z kultur¹ – wy³¹cznie w zakresie wstêpu 

oraz wypo¿yczania wydawnictw, wymienionych w pozycji 48 i 49 
158. 92.61 Us³ugi w zakresie dzia³alno�ci stadionów i innych obiektów sportowych 
159.   Wstêp na imprezy sportowe 

159a. <2a> ex 92.72 Us³ugi rekreacyjne pozosta³e – wy³¹cznie w zakresie wstêpu 
160. 93.03 Us³ugi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostaw¹ trumien, urn i utensylii pogrzebowych dostarczanych ³¹cznie  

z trumn¹ lub urn¹ 
161.   Dostawa, budowa, remont lub przebudowa budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich czê�ci, z wyj¹tkiem lokali 

u¿ytkowych, realizowanych w ramach budownictwa spo³ecznego 
161.<7b>  (uchylona) 

162.   Us³ugi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw  
do artystycznego wykonania 

163. bez wzglêdu na 
symbol PKWiU 

Us³ugi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 72, 91, 101-104 
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<2a> Obja�nienia:
ex � dotyczy tylko danej us³ugi z danego grupowania,
1) dotyczy wy³¹cznie us³ug zwi¹zanych z rekreacj¹ i sportem �wiadczonych przez podmioty, które nie maj¹ jako celu systematycznego d¹¿enia do

osi¹gania zysków, za� wszelkie zyski, które mimo wszystko osi¹gn¹, przeznacz¹ na utrzymanie lub poprawê �wiadczonych us³ug.

1 2 3 

 

Za³¹cznik nr 5

WYKAZ KRAJÓW (TERYTORIÓW), W PRZYPADKU KTÓRYCH PODATEK Z TYTU£U IMPORTU US£UG
NIE OBNI¯A KWOTY PODATKU NALE¯NEGO LUB NIE UPRAWNIA DO ZWROTU

RÓ¯NICY PODATKU NALE¯NEGO
Lp. Kraj (terytorium) 
1 2 
1. Ksiêstwo Andory 
2. Anguilla – Autonomiczne Terytorium Zale¿ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej 
3. Antigua i Barbuda 
4. Aruba – Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów 
5. Wspólnota Bahamów 
6. Pañstwo Bahrajnu 
7. Barbados 
8. Belize 
9. Bermudy – Terytorium Zale¿ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej 
10. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zale¿ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej 
11. Wyspy Cooka – Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Now¹ Zelandi¹ 
12. Wspólnota Dominiki 
13. Gibraltar – Terytorium Zale¿ne Korony Brytyjskiej 
14. Grenada 
15. Guernsey/Sark/Alderney – Terytoria Zale¿ne Korony Brytyjskiej 
16. Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chiñskiej Republiki Ludowej 
17. Jersey – Terytorium Korony Brytyjskiej 
18. Kajmany – Terytorium Zale¿ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej 
19. Republika Liberii 
20. Ksiêstwo Liechtensteinu 
21. Makau – Specjalny Region Administracyjny Chiñskiej Republiki Ludowej 
22. Republika Malediwów 
23. Republika Wysp Marshalla 
24. Republika Mauritius 
25. Montserrat – Terytorium Zale¿ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej 
26. Republika Nauru 
27. Antyle Holenderskie – Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów 
28. Niue – Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Now¹ Zelandi¹ 
29. Republika Panamy 
30. Niezale¿ne Pañstwo Samoa 

 

11. <2a> ex 92  Us³ugi zwi¹zane z kultur¹, w tym równie¿ us³ugi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw 
autorskich lub praw do artystycznego wykonania, us³ugi zwi¹zane z rekreacj¹ i sportem1) – z wy³¹czeniem:  

1) us³ug zwi¹zanych z ta�mami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, 
2) us³ug zwi¹zanych z wy�wietlaniem filmów i ta�m wideo, wy�wietlaniem filmów na innych no�nikach oraz 

filmów reklamowych i promocyjnych, 
3) us³ug w zakresie dzia³alno�ci stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), 
4) wstêpu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczo�ci i wykonawstwa artystycznego 

i literackiego (PKWiU 92.31.2), zwi¹zane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), 
�wiadczone przez weso³e miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 
92.34.12) oraz wstêpu na imprezy sportowe, 

5) wstêpu oraz wypo¿yczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie us³ug �wiadczonych przez 
biblioteki, archiwa, muzea i innych us³ug zwi¹zanych z kultur¹ (PKWiU 92.5), 

5a) us³ug zwi¹zanych z produkcj¹ filmów i nagrañ wideo (PKWiU 92.11), us³ug zwi¹zanych z dystrybucj¹ filmów  
i nagrañ wideo (PKWiU 92.12), us³ug zwi¹zanych z produkcj¹ filmów i nagrañ na innych no�nikach, us³ug 
zwi¹zanych z dystrybucj¹ filmów i nagrañ na innych no�nikach, 

5b) wstêpu do parków rekreacyjnych, pla¿ i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), 
6) dzia³alno�ci agencji informacyjnych, 
7) us³ug wydawniczych, 
8) us³ug radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrze¿eniem poz. 12. 

12. ex 92.2 Us³ugi publicznych radia i telewizji, z wy³¹czeniem:  
1) us³ug zwi¹zanych z ta�mami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, 
2) dzia³alno�ci agencji informacyjnych 

13.<1b>   (uchylona)  
14.<1b>   (uchylona)  

15.   Us³ugi wykonywane przez duchownych oraz osoby zakonne ko�cio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych – wy³¹cznie 
w zakresie realizacji celów humanitarnych, charytatywno-opiekuñczych, naukowych i o�wiatowo-wychowawczych, 
opieki medycznej 
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Za³¹cznik nr 6

WYKAZ TOWARÓW I US£UG, OPODATKOWANYCH STAWK¥ PODATKU W WYSOKO�CI 3%

31. Republika Seszeli 
32. Federacja St. Christopher i Nevis 
33. Saint Lucia 
34. Saint Vincent i Grenadyny 
35. Królestwo Tonga 
36. Turks i Caicos – Terytorium Zale¿ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej 
37. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych 
38. Republika Vanuatu 
39. Zjednoczone Emiraty Arabskie 

 

1 2 

 

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub us³ugi (grupy towarów lub us³ug) 
1 2 3 
1. ex 01.11 Zbo¿a, ziemniaki, ro�liny przemys³owe i produkty ro�linne rolnictwa pozosta³e – z wy³¹czeniem; 

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), 
2) bawe³ny i odziarnionych produktów ro�linnych dla przemys³u w³ókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), 
3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), 
4) zió³ suszonych sortowanych ca³ych 

2. 01.12 Warzywa, specjalne ro�liny ogrodnicze; produkty szkó³karskie 
3. 01.13.1 Winogrona 
4. ex 01.13.23 Owoce pozosta³e; ziarna chleba �wiêtojañskiego – z wy³¹czeniem ziarna chleba �wiêtojañskiego  

i chleba �wiêtojañskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 
01.13.23-00.60) i owoców po³udniowych pozosta³ych osobno nie wymienionych (PKWiU ex 01.13.23-
00.90) 

5. 01.13.24-00.10 Orzechy laskowe 
6. 01.13.24-00.20 Orzechy w³oskie 
7. ex 01.13.40-00.90 Ro�liny przyprawowe pozosta³e – wy³¹cznie surowce ro�lin zielarskich oraz nasiona ro�lin przyprawowych  
8. ex 01.2 Zwierzêta ¿ywe i produkty pochodzenia zwierzêcego – z wy³¹czeniem: 

1) we³ny (sier�ci) pranej i w³osia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-
00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, ex -00.51, -00.52), 

2) sier�ci zwierzêcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozosta³ej (PKWiU 01.22.32-
00.90), 

3) zwierz¹t ¿ywych pozosta³ych (PKWiU 01.25.10), z zastrze¿eniem pozycji 9, 
4) skór surowych �wiñskich pó³garbowanych oraz poubojowych i zakonserwowanych dla przemys³u 

garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00), 
5) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25) 

9. ex 01.25.10 Króliki, pszczo³y i jedwabniki 
10. ex 02 Produkty gospodarki le�nej – z wy³¹czeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), 

bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) i materia³ów ro�linnych do 
produkcji miote³ lub szczotek (PKWiU 02.01.42-00.30) 

11. 05 Ryby i inne produkty rybo³ówstwa i rybactwa, z wy³¹czeniem produktów po³owów pozosta³ych (PKWiU 
05.00.3) i pere³ (PKWiU 05.00.4) 

12. 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa 
13. ex 14.30.13-90.10 Surowce mineralne plastyczne pozosta³e, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza  

i ziemia humus) – wy³¹cznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus 
14. 15.11.1 Miêso i podroby jadalne wo³owe, wieprzowe, baranie, kozie, koñskie, z os³ów i mu³ów 
15. 15.11.21 We³na szarpana 
16. ex 15.11.3 T³uszcz wo³owy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu – z wy³¹czeniem t³uszczy technicznych (PKWiU 

15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz t³uszczy solonych, wêdzonych i suszonych wymienionych  
w za³¹czniku nr 3 

17. ex 15.11.4 Odpady zwierzêce, niejadalne, z wy³¹czeniem produktów ubocznych garbarñ 
18. 15.12 Miêso pozosta³e (w tym drobiowe i królicze), �wie¿e, konserwowane ch³odzone lub mro¿one oraz 

produkty uboczne uboju 
19. ex 15.13.13-00.10 M¹czki, grysiki i granulki z miêsa i podrobów, nienadaj¹ce siê do spo¿ycia przez cz³owieka – wy³¹cznie 

m¹czki pastewne miêsno- kostne 
20. ex 15.20 Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (³¹cznie z marynatami) – z wy³¹czeniem ryb 

przyrz¹dzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9,  
-12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90,  
-17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, miêczaków i innych wodnych 
bezkrêgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz m¹czek, grysików  
i granulek z ryb, skorupiaków, miêczaków i innych wodnych bezkrêgowców, nie nadaj¹cych siê do 
spo¿ycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17) 

21. ex 15.20.17 M¹czki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, miêczaków i innych wodnych bezkrêgowców, nienadaj¹ce 
siê do spo¿ycia przez ludzi, z wy³¹czeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz 
innych zwierz¹t wodnych pozosta³ych 

22. ex 15.33.30-00.22 Obierki, li�cie i stru¿yny z warzyw – wy³¹cznie li�cie i odpady ro�lin okopowych i warzyw 
23. 15.33.30-00.3 Odpady – s³oma ro�lin str¹czkowych, motylkowych i oleistych (z wy³¹czeniem lnu i konopi) 
24. 15.33.30-00.80 ¯o³êdzie i kasztany  
25. ex 15.33.30-00.90 Odpady z ro�lin pozosta³ych przeznaczone do spo¿ycia przez zwierzêta, gdzie indziej nie wymienione, 

pozosta³e – wy³¹cznie odpady u¿ytkowe paszowe 
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26. 15.41.11 Oleje i t³uszcze zwierzêce, surowe i rafinowane, z wyj¹tkiem t³uszczy wo³owych, owczych, kozich, 
wieprzowych i drobiowych – z wy³¹czeniem stearyny smalcowej do zastosowañ przemys³owych (PKWiU 
15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozosta³ej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), 
t³uszczy i olejów zwierzêcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozosta³ych, 
rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), t³uszczy i olejów zwierzêcych innych wraz z 
frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozosta³ych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-
90.40) 

27. 15.42.13-30 T³uszcze i oleje zwierzêce wraz z frakcjami, utwardzone, itp. 
28. 15.51.11 Mleko p³ynne przetworzone 
29. 15.61.33-33.16 Ziarno jêczmienia obrobione wy³¹cznie przez �rutowanie 
30. 15.61.33-33.26 Ziarno owsa obrobione wy³¹cznie przez �rutowanie 
31. 15.61.33-33.32 Ziarno pszenicy ³uszczone, krojone lub �rutowane 
32. 15.61.33-33.34 Ziarno pszenicy obrobione wy³¹cznie przez �rutowanie 
33. 15.61.33-33.42 Ziarno ¿yta ³uszczone (³uskane lub obierane), krojone, �rutowane 
34. 15.61.33-33.44 Ziarno ¿yta obrobione wy³¹cznie przez �rutowanie 
35. 15.61.33-33.51 Ziarno kukurydzy – mia¿d¿one i p³atkowane 
36. 15.61.33-33.54 Ziarno kukurydzy – obrobione wy³¹cznie przez �rutowanie 
37. 15.61.33-33.94 Ziarno zbó¿ pozosta³e obrobione wy³¹cznie przez �rutowanie 
38. 15.61.50-10.20 �ruty kukurydziane 
39. 15.61.50-30.20 �ruty ry¿owe 
40. 15.61.50-50.20 �ruta pszenna 
41. 15.61.50-90.2 �ruty zbó¿ 
42. ex 15.61.50-90.40  Otrêby, �ruta i inne pozosta³o�ci odsiewu, przemia³u lub innej obróbki ro�lin str¹czkowych – wy³¹cznie 

�ruty zbo¿owe i ro�lin str¹czkowych 
43. 15.61.50-10.10 Otrêby paszowe kukurydziane 
44. 15.61.50-30.10 Otrêby paszowe ry¿owe 
45. 15.61.50-50.10 Otrêby paszowe pszenne 
46. 15.61.50-90.1 Otrêby paszowe zbó¿ oprócz kukurydzy, ry¿u, pszenicy 
47. ex 15.7 Pasza dla zwierz¹t – z wy³¹czeniem: roztworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), 

karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20) 
48. 15.89.12 Jaja bez skorupek oraz ¿ó³tka jaj, �wie¿e lub zakonserwowane; bia³ka jajek 
49. 24.14.64-50 Podpuszczka i jej koncentraty 
50. 24.15.10-75.30 Amoniak ciek³y nawozowy 
51. 24.15.10-77.20 Woda amoniakalna nawozowa 
52. ex 24.15.30 Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wy³¹czeniem amidów kwasów alifatycznych i ich 

pochodnych, zwi¹zków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego) 

53. 24.15.40 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne 
54. ex 24.15.50 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wy³¹czeniem chlorku potasowego 
55. 24.15.60 Nawozy zwierzêce lub ro�linne, gdzie indziej nie sklasyfikowane 
56. 24.15.70-70.20 Saletra sodowa nawozowa 
57. ex 24.15.80 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wy³¹czeniem zwi¹zków azotu oraz nawozów naturalnych  

Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe 
Zwi¹zki fosforowe do mieszanek paszowych 

58. ex 24.2 Pestycydy i inne �rodki agrochemiczne, z wy³¹czeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 
24.20.14) 

59. 24.62.10-20.10 Albumina techniczna  
60. 24.62.10-20.20  Albumina mleka 
61. 24.62.10-30.61 Taninian ¿elatyny  
62. 24.62.10-30.62 Bromotaninian ¿elatyny 
63. bez wzglêdu na symbol PKWiU Sznurek do maszyn rolniczych  

   Us³ugi 
64. ex 01.4 Us³ugi zwi¹zane z rolnictwem oraz chowem i hodowl¹ zwierz¹t, z wyj¹tkiem us³ug weterynaryjnych, 

podkuwania koni i schronisk dla zwierz¹t 
65. ex 02.02.10 Us³ugi zwi¹zane z le�nictwem i pozyskiwaniem drewna, z wy³¹czeniem patrolowania lasów 
66. ex 05.00.50 Us³ugi zwi¹zane z rybo³ówstwem i rybactwem, z wy³¹czeniem us³ug zwi¹zanych z rybo³ówstwem morskim 

 

1 2 3 

 

Obja�nienia:
1) ex � dotyczy tylko danego wyrobu/us³ugi z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzeda¿y towarów i �wiadczenia us³ug zwolnionych od podatku b¹d� opodatkowanych stawk¹ 0%.
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Za³¹cznik nr 7

WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU
NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY

Obja�nienie:
ex � dotyczy tylko danego towaru z danego grupowania.

Za³¹cznik nr 8

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWK¥ 0%
NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY

Poz. Nazwa towaru 
1 2 
1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych  
2. Drukarki  
3. Skanery  
4. Urz¹dzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidz¹cych)  
5. Urz¹dzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)  

 

Za³¹cznik nr 9<2b>

WYKAZ PRZEZNACZEÑ POJAZDÓW SPECJALNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86 UST. 4 PKT 5

Poz. Przeznaczenia pojazdów specjalnych 
1. Agregat elektryczny / spawalniczy  
2. Bankowóz  
3. Do prac wiertniczych  
4. Koparka, koparko-spycharka  
5. £adowarka  
6. Oczyszczanie dróg  
7. Podno�nik do prac konserwacyjno-monta¿owych  
8. Pomoc drogowa  
9. Zimowego utrzymania dróg  

10. ¯uraw samochodowy  
11. Pogrzebowy 

 Obja�nienia:
wykaz dotyczy pojazdów specjalnych, które spe³niaj¹ warunki i wymagania techniczne okre�lone dla przeznaczeñ tych pojazdów, zawarte
w odrêbnych przepisach.

Kod PCN Kod CN Wyszczególnienie 
1 2 3 

ex 3704 00 10 0 ex 3704 00 10  Film kinematograficzny, pozytywy – o charakterze edukacyjnym, naukowym oraz kulturalnym 
ex 3705 ex 3705 P³yty fotograficzne i film, na�wietlone i wywo³ane, inne ni¿ filmy kinematograficzne – o charakterze 

edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym 
ex 3706 90 51 0 ex 3706 90 51  Kroniki filmowe (ze �cie¿k¹ d�wiêkow¹ lub bez niej) przedstawiaj¹ce wydarzenia aktualne w chwili 

importu, oraz importowane w maksymalnie w dwóch egzemplarzach z ka¿dego tematu w celu  
ich skopiowania 

ex 3706 90 91 0 ex 3706 90 91  Archiwalne materia³y filmowe (ze �cie¿k¹ d�wiêkow¹ lub bez niej) przeznaczone do u¿ytku  
w zwi¹zku z kronikami filmowymi 

ex 3706 90 99 0 ex 3706 90 99  - Filmy rekreacyjne przeznaczone w szczególno�ci dla dzieci i m³odzie¿y 
- Pozosta³e filmy o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym 

 
ex 4911 91 00 9 
 
 
 
4911 99 00 0 
ex 8524 
 
 
 
ex 9023 00 

 
ex 4911 91 00  
 
 
 
4911 99 00  
ex 8524 
 
 
 
ex 9023 00 

Pozosta³e wyroby drukowane, ³¹cznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami: 
--- Pozosta³e: 

– Mikrofisze lub inne no�niki informacji niezbêdne dla komputerowych us³ug informacyjnych  
i dokumentacyjnych o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym 

– Mapy �cienne przeznaczone wy³¹cznie do celów edukacyjnych 
--- Pozosta³e 
P³yty gramofonowe, ta�my i inne zapisane no�niki do rejestracji d�wiêku lub innych sygna³ów, ³¹cznie  
z matrycami i negatywami p³yt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednak¿e z wy³¹czeniem 
wyrobów Dzia³u 37:  

– O charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym 
Przyrz¹dy, aparaty lub modele, przeznaczone wy³¹cznie do celów pokazowych (np. do nauczania  
lub na wystawach), nie nadaj¹ce siê do innych celów: 

– Wzory, modele i mapy �cienne o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym, 
przeznaczone wy³¹cznie do pokazu i nauczania 

– Makiety lub wizualizacje idei abstrakcyjnych, jak np. struktury molekularne lub wzory 
matematyczne, ró¿nego typu hologramy wykorzystywane do projekcji laserowych, zestawy 
multimedialne, materia³y do zaprogramowanych instrukcji, ³¹cznie z materia³ami w formie 
kompletów zawieraj¹cych odpowiednie materia³y drukowane 
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Ustawa
z dnia 21 kwietnia 2005 r.

o zmianie ustawy o podatku
od towarów i us³ug oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(Dz.U. z dnia 23 maja 2005 r. Nr 90, poz. 756)
(wyci¹g)

(...)

Art. 5

1. Na potrzeby art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy
wymienionej w art. 1, w stosunku do samo-
chodów osobowych i innych pojazdów sa-
mochodowych, o których mowa w art. 86
ust. 4 pkt 1-4 ustawy wymienionej w art. 1,
nabytych przed dniem wej�cia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy, dodatkowe badanie tech-
niczne, o którym mowa w art. 86 ust. 5,
powinno byæ przeprowadzone w terminie
najbli¿szego obowi¹zkowego okresowego
badania technicznego, nie pó�niej jednak ni¿
przed up³ywem 12 miesiêcy od dnia wej-
�cia w ¿ycie niniejszej ustawy.

2. Je¿eli przed terminem najbli¿szego obo-
wi¹zkowego badania technicznego lub
przed up³ywem 12 miesiêcy od dnia wej-
�cia w ¿ycie niniejszej ustawy, pojazd, o
którym mowa w ust. 1, jest przedmiotem
dokonania dostawy, dodatkowe badanie
techniczne, o którym mowa w art. 86 ust. 5
ustawy wymienionej w art. 1, powinno byæ
przeprowadzone nie pó�niej ni¿ przed
dniem dokonania dostawy.

Art. 6

1. Przepis art. 1 pkt 25 lit. a ma zastosowanie
do �rodków trwa³ych oraz warto�ci niema-
terialnych i prawnych nabytych od dnia
wej�cia w ¿ycie ustawy.

2. Do �rodków trwa³ych oraz warto�ci nie-
materialnych i prawnych nabytych po dniu
30 kwietnia 2004 r. lecz przed dniem wej-
�cia w ¿ycie ustawy, maj¹ zastosowanie
przepisy art. 91 ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 7

1. W przypadku samochodów i pojazdów sa-
mochodowych bêd¹cych przedmiotem
umowy najmu, dzier¿awy, leasingu lub in-
nej umowy o podobnym charakterze za-
wartych przed dniem wej�cia w ¿ycie usta-
wy, kwotê podatku naliczonego od czyn-
szu (raty) lub innych p³atno�ci wynikaj¹-
cych z takiej umowy, stanowi kwota podat-
ku naliczonego jaka wynika³aby z przepi-
sów art. 86 ustawy wymienionej w art. 1 w
brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed dniem
wej�cia ustawy w ¿ycie.

2. W przypadku samochodów i pojazdów sa-
mochodowych bêd¹cych przedmiotem
umów, o których mowa w ust. 1, w stosun-
ku do których kwotê podatku naliczonego
stanowi³a ca³a kwota podatku wykazane-
go na fakturze, przepis ust. 1 ma zastoso-
wanie:
1) w odniesieniu do umów, bez uwzglêd-

nienia zmian tej umowy dokonywanych
po wej�ciu w ¿ycie ustawy, oraz

2) pod warunkiem, ¿e umowa zosta³a za-
rejestrowana we w³a�ciwym urzêdzie
skarbowym do dnia 15 czerwca 2005 r.

Art. 8

Przepisy art. 89a i art. 89b ustawy wymienionej
w art. 1 maj¹ zastosowanie do wierzytelno�ci
powsta³ych od dnia wej�cia w ¿ycie niniejszej
ustawy.

Art. 9

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca
2005 r., z wyj¹tkiem art. 1 pkt 20, pkt 22 lit. a
oraz lit. b w zakresie dotycz¹cym ust. 3a pkt 6,
pkt 39 oraz art. 2, 4 i 5, które wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 90 dni od dnia og³oszenia.
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Ustawa
z dnia 19 wrze�nia 2007 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz ustawy
o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków

zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym

(Dz.U. z dnia 19 pa�dziernika 2007 r. Nr 192, poz. 1382)
(Wyci¹g)

(...)

Art. 2

W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie
osobom fizycznym niektórych wydatków zwi¹-
zanych z budownictwem mieszkaniowym
(Dz.U. Nr 177, poz. 1468 oraz z 2007 r. Nr 23,
poz. 138) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w art. 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

�2. Zwrot, o którym mowa w ust.
1, dotyczy wydatków poniesio-
nych i udokumentowanych fak-
turami wystawionymi od dnia 1
maja 2004 r.�,

b) w ust. 5 zdanie wstêpne otrzymuje
brzmienie:
�Kwota zwrotu, o której mowa w
ust. 4, jest równa, z zastrze¿eniem
ust. 6, 68,18% kwoty podatku VAT
wynikaj¹cej z faktur, nie wiêcej jed-
nak ni¿ 12,295% kwoty stanowi¹-
cej iloczyn:�,

c) w ust. 6 zdanie koñcowe otrzymu-
je brzmienie:
�� kwota podlegaj¹ca zwrotowi,

jest równa 55,23% kwoty po-
datku VAT wynikaj¹cej z faktur,
nie wiêcej jednak ni¿ 9,959%
kwoty stanowi¹cej odpowied-
ni iloczyn, o którym mowa w ust.
5.�,

d) ust. 6a otrzymuje brzmienie:
�6a. Limity kwoty zwrotu obliczone

zgodnie z zasadami okre�lony-

mi w ust. 5 i 6 dotycz¹ okresów
piêcioletnich liczonych od daty
z³o¿enia pierwszego wniosku,
o którym mowa w art. 5 ust. 1.�;

2) w art. 4 w ust. 3 zdanie wstêpne otrzy-
muje brzmienie:
�W przypadku osoby fizycznej pozo-
staj¹cej w zwi¹zku ma³¿eñskim w dniu
poniesienia wydatków, o których
mowa w art. 3 ust. 1, kwota zwrotu,
obliczona zgodnie z art. 3 ust. 5-7, do-
tyczy ³¹cznie obojga ma³¿onków. Je-
¿eli:�;

3) w art. 5:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

�3. Wniosek, o którym mowa w ust.
1, mo¿e byæ sk³adany nie czê-
�ciej ni¿ raz w roku.�,

b) w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
�8 wskazanie sposobu wyp³aty

kwoty zwrotu; je¿eli wyp³ata ma
nast¹piæ na rachunek bankowy
� wskazanie numeru rachunku
osoby fizycznej sk³adaj¹cej
wniosek, a w przypadku wspól-
nego wniosku ma³¿onków �
numeru rachunku obojga lub
jednego z nich, na który ma byæ
dokonany zwrot;�;

4) w art. 6 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmie-
nie:
�3) za po�rednictwem banku lub spó³-

dzielczej kasy oszczêdno�ciowo-
-kredytowej.�.

Art. 3

1. Kwotê, o której mowa w art. 10 ust. 2 usta-
wy zmienianej w art. 1, dla roku 2007 przyj-
muje siê w wysoko�ci 39 700 z³.

2. Kwotê, o której mowa w art. 24 ust. 3 usta-
wy zmienianej w art. 1, dla roku 2007 przyj-
muje siê w wysoko�ci 139 000 z³.

Art. 4

Do postêpowañ wszczêtych i niezakoñczonych
decyzj¹ ostateczn¹ do dnia wej�cia w ¿ycie
niniejszej ustawy stosuje siê przepisy art. 32
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obo-
wi¹zuj¹cym przed dniem wej�cia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy.

Art. 5

Przepis art. 3 ust. 6a ustawy zmienianej w art.
2, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, ma
zastosowanie do wniosków z³o¿onych od dnia
1 stycznia 2006 r.

Art. 6

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 10 ust. 9, art. 24 ust. 13 i art. 113 ust. 14
pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
obowi¹zuj¹cym przed dniem wej�cia w ¿ycie
niniejszej ustawy, zachowuj¹ moc do dnia
31 grudnia 2007 r.

Art. 7

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2008 r., z wyj¹tkiem art. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6 lit. b i
pkt 14 lit. b oraz art. 6, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem og³oszenia.
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Rozporz¹dzenie Ministra Finansów
z dnia (...) 2007 r.

w sprawie kas rejestruj¹cych

(projekt z dnia 26 listopada 2007 r.)

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z pó�n. zm.) za-
rz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

Rozporz¹dzenie okre�la:
1) zwolnienia na czas okre�lony niektó-

rych grup podatników oraz niektórych
czynno�ci z obowi¹zku ewidencjono-
wania obrotu i kwot podatku nale¿nego
przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych,
zwanego dalej �ewidencjonowaniem�;

2) sposób, warunki i tryb odliczania od po-
datku nale¿nego (zwrotu) kwoty, o któ-
rej mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us³ug, zwanej dalej �ustaw¹�,
oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu
kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6
ustawy, przez podatnika, oraz inne
przypadki naruszenia warunków zwi¹-
zanych z jej odliczeniem (zwrotem), po-
woduj¹ce konieczno�æ dokonania przez
podatnika zwrotu tych kwot.

§ 2

Zwalnia siê do dnia 30 czerwca 2008 r. z obo-
wi¹zku ewidencjonowania sprzeda¿ w zakre-
sie czynno�ci wymienionych w za³¹czniku do
rozporz¹dzenia.

§ 3

1. Zwalnia siê do dnia 30 czerwca 2008 r. z
obowi¹zku ewidencjonowania:
1) podatników dokonuj¹cych sprzeda¿y

towarów i us³ug wymienionych w poz.
1-33 za³¹cznika do rozporz¹dzenia, je-
¿eli w poprzednim roku podatkowym
udzia³ obrotów z tytu³u tej sprzeda¿y w
obrotach ogó³em podatnika z dzia³alno-
�ci okre�lonej w art. 111 ust. 1 ustawy
by³ wy¿szy ni¿ 70%;

2) podatników op³acaj¹cych zrycza³towa-
ny podatek dochodowy w formie karty
podatkowej w zakresie dzia³alno�ci wy-
mienionej:

a) w czê�ci I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-
-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74,
77, 78, 84, 92-95, w czê�ci V w Ip.
3, 4 � us³ugi w zakresie transportu
osób na rzece Dunajec przez flisa-
ków pieniñskich, w czê�ci VII w Ip.
1-2, w czê�ci X i XI za³¹cznika nr 3
do ustawy z dnia 20 listopada
1998 r. o zrycza³towanym podatku
dochodowym od niektórych przy-
chodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z
pó�n. zm.), wykonywanej bez za-
trudniania pracowników, z wyj¹t-
kiem ma³¿onka,

b) w czê�ci I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-
64, 79 i w czê�ci VIII za³¹cznika nr
3 do ustawy, o której mowa w lit. a

� je¿eli wcze�niej nie powsta³ wobec nich
obowi¹zek ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z
dzia³alno�ci okre�lonej w art. 111 ust. 1
ustawy, nie przekroczy³a w poprzed-
nim roku podatkowym kwoty 40 000 z³ i
je¿eli wcze�niej nie powsta³ wobec nich
obowi¹zek ewidencjonowania, z za-
strze¿eniem ust. 4;

4) podatników rozpoczynaj¹cych po dniu
31 grudnia 2007 r. sprzeda¿, o której
mowa w poz. 1-33 za³¹cznika do roz-
porz¹dzenia, w przypadkach gdy prze-
widywany przez podatnika udzia³ ob-
rotów z tytu³u tej sprzeda¿y w obro-
tach ogó³em podatnika z dzia³alno�ci
okre�lonej w art. 111 ust. 1 ustawy pla-
nowanych do zrealizowania do dnia 30
czerwca 2008 r. bêdzie wy¿szy ni¿
70%.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i
4, traci moc po up³ywie dwóch miesiêcy
licz¹c od dnia 30 czerwca 2008 r., je¿eli
udzia³ obrotów ze sprzeda¿y zwolnionej z
obowi¹zku ewidencjonowania wymienionej
w poz. 1-33 za³¹cznika do rozporz¹dzenia,
w obrotach ogó³em, z dzia³alno�ci okre�lo-
nej w art. 111 ust. 1 ustawy bêdzie w pierw-
szym pó³roczu 2008 r. równy lub ni¿szy ni¿
70%.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
w przypadku:
1) zrzeczenia siê zastosowania opodat-

kowania zrycza³towanym podatkiem
dochodowym w formie karty podatko-
wej albo utraty prawa do rozliczania
podatku dochodowego w tej formie lub

2) niedotrzymania warunku zwolnienia, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a

� trac¹ prawo do zwolnienia z obowi¹z-
ku ewidencjonowania po up³ywie
dwóch miesiêcy, licz¹c od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹-
cu, w którym nast¹pi³y te zdarzenia, nie
wcze�niej jednak ni¿ z chwil¹ przekro-
czenia w pierwszym pó³roczu 2008 r.
obrotów w wysoko�ci 40 000 z³, z dzia-
³alno�ci okre�lonej w art. 111 ust. 1 usta-
wy.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
traci moc po up³ywie dwóch miesiêcy, li-
cz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastê-
puj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
w pierwszym pó³roczu 2008 r. przekrocze-
nie kwoty obrotów w wysoko�ci 40 000 z³,
z dzia³alno�ci okre�lonej w art. 111 ust. 1
ustawy.

5. Zwalnia siê równie¿ w okresie od dnia 1
stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
z obowi¹zku ewidencjonowania podatni-
ków rozpoczynaj¹cych sprzeda¿ w pierw-
szym pó³roczu 2008 r., z tym ¿e w przy-
padku przekroczenia kwoty obrotów w
wysoko�ci 20 000 z³, z dzia³alno�ci okre-
�lonej w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie
obowi¹zuje do dnia przekroczenia tej kwo-
ty.

6. Zwolnieñ, o których mowa w ust. 1, nie
stosuje siê do:
1) podatników, którzy przed dniem 1 stycz-

nia 2008 r. utracili prawo do zwolnienia
z obowi¹zku ewidencjonowania zgod-
nie z przepisami obowi¹zuj¹cymi przed
dniem wej�cia w ¿ycie niniejszego roz-
porz¹dzenia;

2) podatników, w odniesieniu do których
przepisy obowi¹zuj¹ce przed dniem
wej�cia w ¿ycie niniejszego rozporz¹-
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dzenia przewidywa³y powstanie obo-
wi¹zku oraz okre�la³y termin rozpoczê-
cia ewidencjonowania po dniu 1 stycz-
nia 2008 r., w zwi¹zku z zaistnia³ymi do
dnia 31 grudnia 2007 r. okoliczno�ciami
powoduj¹cymi utratê prawa do zwol-
nienia, innymi ni¿ wyznaczony przepi-
sami okre�lony termin obowi¹zywania
zwolnienia do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 4

Zwolnieñ z obowi¹zku ewidencjonowania, o
których mowa w § 2 i 3, nie stosuje siê bez
wzglêdu na wysoko�æ osi¹ganych obrotów:

1) do podatników prowadz¹cych dzia³al-
no�æ w zakresie sprzeda¿y gazu p³yn-
nego;

2) przy �wiadczeniu us³ug przewozów
regularnych i nieregularnych pasa¿er-
skich w samochodowej komunikacji, z
wyj¹tkiem przewozów, o których mowa
w poz. 6 i 7 za³¹cznika do rozporz¹-
dzenia;

3) przy �wiadczeniu us³ug przewozu
osób i ³adunków taksówkami;

4) przy dostawie: silników spalinowych
t³okowych, wewnêtrznego spalania,
typu stosowanego w pojazdach me-
chanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwo-
zi do pojazdów mechanicznych, przy-
czep i naczep (PKWiU 34.2), czê�ci i
akcesoriów do pojazdów mechanicz-
nych i ich silników (PKWiU 34.3);

5) przy dostawie:
a) sprzêtu radiowego, telewizyjnego i

telekomunikacyjnego, z wy³¹cze-
niem lamp elektronowych i innych
elementów elektronicznych oraz
czê�ci do aparatów i urz¹dzeñ do
operowania d�wiêkiem i obrazem,
anten, (ex PKWiU 32),

b) sprzêtu fotograficznego, z wy³¹-
czeniem czê�ci i akcesoriów do
sprzêtu i wyposa¿enia fotograficz-
nego, (ex PKWiU 33.40.3);

6) przy dostawie wyrobów z metali szla-
chetnych lub z udzia³em tych metali, któ-
rych sprzeda¿ nie mo¿e korzystaæ ze
zwolnienia od podatku, o którym mowa
w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

7) przy dostawie nagranych, z zapisany-
mi danymi lub zapisanymi pakietami opro-
gramowania komputerowego (w tym
równie¿ sprzedawanymi ³¹cznie z li-
cencj¹ na u¿ytkowanie): p³yt CD, p³yt
DVD, kaset magnetofonowych, ta�m
magnetycznych (w tym kaset wideo),
dyskietek, kart pamiêci, kartrid¿y;

8) przy dostawie wyrobów przeznaczo-
nych do u¿ycia, oferowanych na sprze-
da¿ lub u¿ywanych jako paliwa silniko-
we albo jako dodatki lub domieszki do
paliw silnikowych, bez wzglêdu na sym-
bol PKWiU.

§ 5

Podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5
ustawy, osi¹gniêty obrót ewidencjonuj¹ jako
obrót zwolniony od podatku od towarów i us³ug.

§ 6

1. W terminach wynikaj¹cych z § 2, § 3 ust. 2-5
oraz § 4 podatnicy s¹ obowi¹zani rozpo-
cz¹æ ewidencjonowanie przy zastosowa-
niu co najmniej 1/5 (w zaokr¹gleniu w górê
do liczb ca³kowitych) liczby kas rejestruj¹-
cych, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy
zosta³a zg³oszona przez podatnika do w³a-
�ciwego naczelnika urzêdu skarbowego do
prowadzenia ewidencji we wszystkich miej-
scach prowadzenia sprzeda¿y, na dzieñ
rozpoczêcia ewidencjonowania. Od pierw-
szego dnia ka¿dego nastêpnego miesi¹ca
podatnicy s¹ obowi¹zani zastosowaæ do
ewidencjonowania kolejne kasy rejestruj¹-
ce, w liczbie nie mniejszej ni¿ liczba kas
rejestruj¹cych przypadaj¹ca do ewidencjo-
nowania w pierwszym miesi¹cu ewiden-
cjonowania wynikaj¹ca z dokonanego
przez podatnika zg³oszenia.

2. Rozpoczêcie ewidencjonowania na zasa-
dach okre�lonych w ust. 1, przed³u¿a od-
powiednio okres zwolnienia z obowi¹zku
ewidencjonowania w czê�ci dotycz¹cej
obrotów realizowanych na stanowiskach
kasowych, na których ewidencjonowanie
powinno byæ prowadzone w kolejnych mie-
si¹cach.

§ 7

1. Odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4
ustawy, zwane dalej �odliczeniem�, mo¿e
byæ dokonane w rozliczeniu podatku od to-
warów i us³ug za miesi¹c, w którym rozpo-
czêto ewidencjonowanie, lub za miesi¹ce
nastêpuj¹ce po tym miesi¹cu. W przypadku
podatników rozliczaj¹cych siê za okresy
kwartalne zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 usta-
wy, odliczenie mo¿e byæ dokonane w rozli-
czeniu za kwarta³, w którym rozpoczêto
ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za
nastêpne kwarta³y. Podstaw¹ do odlicze-
nia jest posiadanie przez podatnika dowo-
du zap³aty ca³ej nale¿no�ci za kasê reje-
struj¹c¹.

2. Kwota dokonanego w danym okresie rozli-
czeniowym odliczenia, z tytu³u zakupu kas
rejestruj¹cych, nie mo¿e byæ wy¿sza od
kwoty ró¿nicy miêdzy podatkiem nale¿nym
a podatkiem naliczonym, o których mowa w
art. 86 ustawy. W przypadku gdy kwota
podatku naliczonego jest wiêksza lub rów-
na kwocie podatku nale¿nego w danym
okresie rozliczeniowym, podatnik mo¿e
otrzymaæ zwrot nierozliczonej wcze�niej
kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 usta-
wy, z tym ¿e w danym okresie rozliczenio-
wym kwota zwrotu nie mo¿e przekroczyæ
równowarto�ci:

1) 25% kwoty przys³uguj¹cej podatnikowi
do odliczenia przed jego pierwszym do-
konaniem � je¿eli podatnik sk³ada dekla-
racje za okresy miesiêczne, lub

2) 50% kwoty okre�lonej w pkt 1 � je¿eli
podatnik sk³ada deklaracje za okresy
kwartalne.

§ 8

1. Dokonanie odliczenia nastêpuje pod warun-
kiem z³o¿enia przez podatnika do w³a�ci-
wego naczelnika urzêdu skarbowego,
przed terminem rozpoczêcia ewidencjono-
wania, pisemnego zg³oszenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestruj¹-
cych i miejscu (adresie) ich u¿ywania, któ-
re podatnik zamierza stosowaæ do ewiden-
cjonowania. W przypadku podatników, któ-
rzy zamierzaj¹ stosowaæ do ewidencjono-
wania jedn¹ kasê rejestruj¹c¹, zg³oszenie
mo¿e byæ dokonane na formularzu zawia-
domienia o miejscu instalacji kasy rejestru-
j¹cej zgodnie z przepisami dotycz¹cymi kry-
teriów i warunków technicznych, którym
musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce, oraz
warunków stosowania tych kas przez po-
datników, o ile zawiadomienie to zosta³o z³o-
¿one przed powstaniem obowi¹zku ewi-
dencjonowania.

2. Odliczenia mog¹ dokonaæ podatnicy, którzy
rozpoczn¹ ewidencjonowanie nie pó�niej
ni¿ w obowi¹zuj¹cych ich terminach, przy
u¿yciu kas rejestruj¹cych spe³niaj¹cych wy-
magania okre�lone w przepisach dotycz¹-
cych kryteriów i warunków technicznych,
którym musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹-
ce, oraz warunków stosowania tych kas
przez podatników.

3. Przepisy § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2 stosuje siê
odpowiednio do podatników wymienionych
w art. 114 ustawy.

§ 9

1. Podatnicy wykonuj¹cy wy³¹cznie czynno-
�ci zwolnione od podatku od towarów i
us³ug lub zwolnione od tego podatku na
podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy,
którzy:
1) rozpoczêli ewidencjonowanie nie pó�-

niej ni¿ w obowi¹zuj¹cym ich terminie,
2) dokonali zg³oszenia, o którym mowa w

§ 6 ust. 1, o liczbie kas rejestruj¹cych i
miejscu (adresie) ich u¿ywania,

3) z³o¿yli zawiadomienie o miejscu insta-
lacji kasy rejestruj¹cej wymagane na
podstawie przepisów dotycz¹cych
kryteriów i warunków technicznych,
którym musz¹ odpowiadaæ kasy reje-
struj¹ce, oraz warunków stosowania
tych kas przez podatników

� mog¹ otrzymaæ zwrot kwot, o których
mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.

2. Zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust.
5 ustawy, jest dokonywany na wniosek
podatnika sk³adany do w³a�ciwego naczel-
nika urzêdu skarbowego. Wniosek powi-
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nien zawieraæ: imiê i nazwisko lub nazwê
firmy, dane adresowe oraz numer identyfi-
kacji podatkowej, a w przypadku podatni-
ków �wiadcz¹cych us³ugi przewozów
osób i ³adunków taksówkami osobowymi i
baga¿owymi � dodatkowo informacjê o nu-
merze licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówk¹ oraz numerze reje-
stracyjnym i bocznym taksówki, w której
zainstalowano kasê rejestruj¹c¹.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale-
¿y do³¹czyæ:
1) dane okre�laj¹ce imiê i nazwisko lub na-

zwê podmiotu �wiadcz¹cego us³ugi
serwisowe, który dokona³ fiskalizacji
kasy rejestruj¹cej;

2) orygina³ faktury potwierdzaj¹cej zakup
kasy rejestruj¹cej wraz z dowodem
zap³aty ca³ej nale¿no�ci za kasê reje-
struj¹c¹;

3) informacje o numerze rachunku banko-
wego, na który nale¿y dokonaæ zwro-
tu;

4) fotokopiê �wiadectwa przeprowadzo-
nej legalizacji ponownej taksometru
wspó³pracuj¹cego z kas¹ o przezna-
czeniu specjalnym s³u¿¹c¹ do prowa-
dzenia ewidencji przy �wiadczeniu tych
us³ug, w tym równie¿ zintegrowanego
w jednej obudowie z kas¹ � w przy-
padku podatników �wiadcz¹cych us³u-

gi przewozu osób i ³adunków taksów-
kami osobowymi i baga¿owymi.

4. Przepis § 8 ust. 1 zdanie drugie stosuje siê
odpowiednio.

§ 10

Odliczenia i zwroty, o których mowa w § 7-9,
dotycz¹ równie¿ zakupu kas zintegrowanych
w jednej obudowie z taksometrem, które spe³-
niaj¹ wymogi okre�lone w przepisach dotycz¹-
cych kryteriów i warunków technicznych, któ-
rym musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce, oraz
warunków stosowania tych kas przez podat-
ników.

§ 11

1. Podatnicy s¹ obowi¹zani do zwrotu odli-
czonych lub zwróconych im kwot wydat-
kowanych na zakup kas rejestruj¹cych w
przypadkach okre�lonych w art. 111 ust. 6
ustawy oraz dodatkowo, gdy w okresie
trzech lat od dnia rozpoczêcia ewidencjo-
nowania:
1) zaprzestan¹ dzia³alno�ci;
2) nast¹pi otwarcie likwidacji;
3) zostanie og³oszona upad³o�æ;
4) nast¹pi sprzeda¿ przedsiêbiorstwa lub

zak³adu (oddzia³u);
5) dokonaj¹ odliczenia z naruszeniem wa-

runków, o których mowa w § 7 i 8.

2. Obowi¹zek zwrotu odliczonych lub zwró-
conych kwot wydatkowanych na zakup kas
rejestruj¹cych dotyczy tylko tych kas, któ-
rych dotycz¹ zdarzenia wymienione w
ust. 1.

3. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 2, po-
wstaje z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca
lub kwarta³u, w którym powsta³y okoliczno-
�ci uzasadniaj¹ce dokonanie zwrotu.

4. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 2, nale-
¿y spe³niæ nie pó�niej ni¿ w terminie rozli-
czenia podatku od towarów i us³ug za ten
miesi¹c lub kwarta³, a w przypadku podat-
ników, o których mowa w art. 111 ust. 5
ustawy � nie pó�niej ni¿ do koñca miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym po-
wsta³y okoliczno�ci uzasadniaj¹ce dokona-
nie zwrotu.

§ 12

Do podatników, o których mowa w § 3 ust. 6,
stosuje siê terminy rozpoczêcia ewidencjono-
wania okre�lone w przepisach rozporz¹dze-
nia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie kas rejestruj¹cych (Dz.U. Nr 116,
poz. 804).

§ 13

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia (...) 2007 r. (poz. ...)

CZYNNO�CI ZWOLNIONE Z OBOWI¥ZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz. Symbol PKWiU1) Nazwa towaru, us³ugi (czynno�ci) 
1 2 3 

I. Sprzeda¿ towarów lub �wiadczenie us³ug 
1 ex 01.4 Us³ugi zwi¹zane z rolnictwem oraz chowem i hodowl¹ zwierz¹t, z wyj¹tkiem us³ug weterynaryjnych, 

z wy³¹czeniem:  
1) us³ug wypo¿yczania sprzêtu rolniczego i ogrodniczego bez obs³ugi;  
2) us³ug �lusarskich i kowalskich 

2 40 Energia elektryczna, gaz, para wodna i gor¹ca woda 
3 41 Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, us³ugi w zakresie rozprowadzania wody 
4 55.23.11 Us³ugi �wiadczone przez obozowiska dla dzieci 
5 ex 55.23.15 Us³ugi krótkotrwa³ego zakwaterowania pozosta³e, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wy³¹czeniem us³ug 

hotelarskich i turystycznych 
6 ex 60.21.2 Przewozy miejskie rozk³adowe pasa¿erskie, inne ni¿ kolejowe, za które pobierane s¹ ceny urzêdowe ustalone 

przez gminê (Radê m.st. Warszawy) lub zwi¹zek komunalny 
7 ex 60.21.42 Przewozy rozk³adowe pasa¿erskie pozosta³e, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane s¹ ceny 

urzêdowe w wysoko�ci ustalonej przez gminê (Radê m.st. Warszawy) lub zwi¹zek komunalny 
8 60.23.13 Przewozy pasa¿erskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzêcej si³y poci¹gowej 
9 ex 63.12.14 Us³ugi magazynowania i przechowywania towarów pozosta³e – wy³¹cznie przechowywanie i dozór mienia 
10 ex 63.21.10-00.10 Us³ugi przechowalni baga¿u na dworcach kolejowych – wy³¹cznie �wiadczone przy u¿yciu urz¹dzeñ s³u¿¹cych do 

automatycznej obs³ugi, które równie¿ w systemie bezobs³ugowym przyjmuj¹ nale¿no�æ 
11 ex 63.21.21-00.10 Us³ugi przechowalni baga¿u na dworcach autobusowych – wy³¹cznie �wiadczone przy u¿yciu urz¹dzeñ s³u¿¹cych 

do automatycznej obs³ugi, które w systemie bezobs³ugowym przyjmuj¹ nale¿no�æ 
12 ex 64.1 Us³ugi pocztowe i kurierskie, z wy³¹czeniem us³ug w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na 

zamówienie 
13 64.2 Us³ugi telekomunikacyjne 
14 65-67 Us³ugi po�rednictwa finansowego 
15 70.2 Us³ugi w zakresie wynajmowania nieruchomo�ci na w³asny rachunek 
16 70.3 Us³ugi obs³ugi nieruchomo�ci �wiadczone na zlecenie 
17 74.1 Us³ugi prawnicze, rachunkowo-ksiêgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia 

dzia³alno�ci gospodarczej i zarz¹dzania 
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Obja�nienia:
ex � dotyczy wy³¹cznie danej us³ugi z danego grupowania.
1) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug, o której mowa w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia

6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU) � Dz.U. Nr 89, poz. 844, z pó�n. zm. � w brzmieniu obowi¹zuj¹cym
na dzieñ wej�cia w ¿ycie ustawy.

2) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczêli ewidencjonowanie tych us³ug (sprzeda¿y towarów) przed dniem 1 stycznia 2008 r.
3) Dotyczy równie¿ podatników rozpoczynaj¹cych w pierwszej po³owie 2008 r. wykonywanie sprzeda¿y, z tym ¿e liczba wszystkich dokonanych

operacji �wiadczenia us³ug, o których mowa w poz. 35 za³¹cznika, w pierwszej po³owie 2008 r. nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba
odbiorców tych us³ug � 10.

4) W zakresie sprzeda¿y wysy³kowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowi¹zku ewidencjonowania mo¿liwe jest tylko przez podatników,
którzy niezale¿nie od innych wymogów dotycz¹cych zwolnienia z obowi¹zku ewidencjonowania prowadz¹ szczegó³ow¹ ewidencjê dowodów
zap³aty, na podstawie której mo¿na ustaliæ równie¿ dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadz¹cej dzia³alno�ci gospodarczej lub rolnika
rycza³towego, na rzecz których dokonano wysy³ki towarów.

1 2 3 

 
18 ex 74.2 Us³ugi architektoniczne i in¿ynierskie – wy³¹cznie us³ugi rzeczoznawstwa 
19 74.5 Us³ugi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu 
20 74.6 Us³ugi detektywistyczne i ochroniarskie 
21 74.7 Us³ugi sprz¹tania i czyszczenia obiektów 
22 ex 74.83 Us³ugi sekretarskie i t³umaczenia, z wy³¹czeniem us³ug drukarskich i powielaczowych 
23 ex 74.84 Us³ugi komercyjne pozosta³e, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wy³¹czeniem us³ug zwi¹zanych z organizacj¹ 

wystaw i targów 
24 75 Us³ugi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowi¹zkowych ubezpieczeñ spo³ecznych 
25 80 Us³ugi w zakresie edukacji 
26 85 Us³ugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej 
27 90.0 Us³ugi w zakresie gospodarki �ciekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, us³ugi sanitarne i pokrewne 
28 91 Us³ugi �wiadczone przez organizacje cz³onkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
29 ex 92 Us³ugi zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹ i sportem, z wy³¹czeniem us³ug zwi¹zanych z filmami i ta�mami wideo oraz 

wy�wietlaniem filmów na innych no�nikach 
30 93.03 Us³ugi pogrzebowe i pokrewne 
31 ex 93.05 Us³ugi pozosta³e, gdzie indziej niesklasyfikowane, wy³¹cznie w zakresie us³ug schronisk dla zwierz¹t 
32 95 Us³ugi �wiadczone w gospodarstwach domowych 
33 99 Us³ugi �wiadczone przez organizacje i zespo³y eksterytorialne 

II. Sprzeda¿ dotycz¹ca szczególnych czynno�ci 
34  Dostawa towarów i �wiadczenie us³ug przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spó³dzielnie 

mieszkaniowe na rzecz cz³onków lub innych osób, którym przys³uguje spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do lokalu 
35  �wiadczenie us³ug na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alno�ci gospodarczej oraz rolników 

rycza³towych, o ile ³¹cznie zostan¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki2)  
1) ka¿de �wiadczenie us³ugi dokonane przez podatnika jest dokumentowane faktur¹, w której zawarte s¹ 

w szczególno�ci dane identyfikuj¹ce odbiorcê;  
2) liczba wszystkich dokonanych operacji �wiadczenia us³ug, o których mowa w pkt 1, w 2007 r. nie przekroczy³a 

50, przy czym liczba odbiorców tych us³ug w tym okresie by³a mniejsza ni¿ 203) 
36  Dostawa nieruchomo�ci 
37  Dostawa towarów w systemie wysy³kowym (poczt¹ lub przesy³kami kurierskimi), z wyj¹tkiem dostawy paliw 

p³ynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporz¹dzenia, za które zap³ata w ca³o�ci 
nastêpuje za po�rednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem ¿e z ewidencji 
i dowodów dokumentuj¹cych transakcjê jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zap³ata dotyczy³a 2), 4) 

38  �wiadczenie us³ug, za które zap³ata w ca³o�ci nastêpuje za po�rednictwem poczty lub banku na rachunek 
bankowy podatnika, pod warunkiem ¿e z ewidencji i dowodów dokumentuj¹cych transakcjê jednoznacznie 
wynika, jakiej konkretnie transakcji zap³ata dotyczy³a 2) 

39  Dzier¿awa gruntów oraz oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci gruntowych 
40  Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy u¿yciu urz¹dzeñ s³u¿¹cych do automatycznej sprzeda¿y, które 

w systemie bezobs³ugowym przyjmuj¹ nale¿no�æ i wydaj¹ towar, z wyj¹tkiem sprzeda¿y paliw p³ynnych 
i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporz¹dzenia2) 

41  Us³ugi �wiadczone przy u¿yciu urz¹dzeñ, w tym wydaj¹cych bilety, obs³ugiwanych przez klienta, które równie¿ 
w systemie bezobs³ugowym przyjmuj¹ nale¿no�æ: 2)  

1) w bilonie lub banknotach, lub  
2) innej formie (bezgotówkowej), je¿eli z ewidencji i dowodów dokumentuj¹cych transakcjê jednoznacznie 

wynika, jakiej konkretnie transakcji zap³ata dotyczy³a 
42  Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu 

uprawniaj¹cego do przejazdu bezp³atnego lub ulgowego, nale¿no�ci zwi¹zanych z wykonywaniem us³ug 
przewozu osób i op³aty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego – równie¿ przez dru¿yny konduktorskie 

43  Sprzeda¿ biletów komunikacji lotniczej oraz posi³ków i towarów na pok³adach samolotów 
44  Sprzeda¿ biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozk³adowych pasa¿erskich, za które zap³ata w ca³o�ci 

nastêpuje za po�rednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem ¿e z ewidencji 
dowodów dokumentuj¹cych transakcjê jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zap³ata dotyczy³a2) 

45  Czynno�ci wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy 
46  Us³ugi sto³ówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, 

udostêpnianych wy³¹cznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu 

 



KOMENTARZ DO USTAWY O PODATKU
OD TOWARÓW I US£UG

Niniejszym oddajemy do Pañstwa r¹k II zaktualizowane
i rozszerzone wydanie Komentarza do ustawy o podatku
od towaru i us³ug, opracowanego przez Pracowników
Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcj¹ prof. dr
hab. Witolda Modzelewskiego. Praca omawia zmiany
wprowadzone do ustawy po ostatnich nowelizacjach, a
zw³aszcza wynikaj¹ce z ustawy z dnia 19 wrze�nia
2007 r., oraz najnowsze orzecznictwo ETS, NSA, WSA
oraz wa¿niejsze interpretacje urzêdowe. Stan prawny na
dzieñ 1 stycznia 2008 r. Pomoc¹ w pos³ugiwaniu siê
komentarzem s¹ tezy ogólne opracowane dla poszcze-
gólnych artyku³ów, a tak¿e s³owa kluczowe z tekstu usta-
wy wraz ze skorowidzem. Pierwsze wydanie spotka³o
siê z bardzo pozytywn¹ ocen¹ Czytelników.
Format B5, cena: 79 z³

KOMENTARZ DO USTAWY O PODATKU
DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Pragniemy przedstawiæ Pañstwu VII wydanie Komenta-
rza do ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych. Publikacja ta uwzglêdnia najnowsze zmiany w tym
podatku. Znajd¹ w nim Pañstwo uporz¹dkowane i ca³o-
�ciowe omówienie wszystkich przepisów ustawy wraz
z orzecznictwem s¹dów administracyjnych oraz oficjal-
nym stanowiskiem organów podatkowych w przedmio-
cie tego podatku. Stan prawny na dzieñ 1 wrze�nia 2007r.
Niniejsza ksi¹¿ka s³u¿yæ bêdzie wszystkim firmom rozli-
czaj¹cym CIT, a przede wszystkim spó³kom kapita³owym.
Format B5, cena: 119 z³

O szczegó³ow¹ ofertê prosimy pytaæ w Dziale Sprzeda¿y Wydawnictw Instytutu:
04-085 Warszawa, ul. Korytnicka 28
tel./fax: (022) 870 34 09, tel. (022) 509 14 11
www.isp-modzelewski.pl, e-mail: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl
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