
Projekt z dnia 9 września 2010 r. 

USTAWA 

z dnia                                 2010 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, 
z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) terytorium państwa członkowskiego – rozumie się przez to terytorium państwa 
wchodzące w skład terytorium Wspólnoty, z tym Ŝe na potrzeby stosowania 
ustawy: 

a) mosty graniczne wymienione w poz. 1 - 5 załącznika nr 10 do ustawy, za 
których budowę lub utrzymanie odpowiada wyłącznie Republika Federalna 
Niemiec oraz miejsce budowy takiego mostu, jeŜeli znajduje się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, traktuje się, ddoo  cceellóóww  ookkrreeśślleenniiaa  
mmiieejjssccaa  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  pprrzzyy  śśwwiiaaddcczzeenniiuu  uussłłuugg  ii   ddoossttaawwiiee  ttoowwaarróóww,,  
wweewwnnąąttrrzzwwssppóóllnnoottoowweejj   ddoossttaawwiiee  ttoowwaarróóww  oorraazz  wweewwnnąąttrrzzwwssppóóllnnoottoowwyymm  
nnaabbyycciiuu  ttoowwaarróóww  ddookkoonnyywwaannyymm  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  bbuuddoowwąą  lluubb  uuttrrzzyymmaanniieemm  ttyycchh  
mmoossttóóww,, za część terytorium Republiki Federalnej Niemiec,, 

b) mosty graniczne wymienione w poz. 6 - 13 załącznika nr 10 do ustawy, za 
których budowę lub utrzymanie odpowiada wyłącznie Rzeczpospolita Polska 
oraz miejsce budowy takiego mostu, jeŜeli znajduje się na terytorium 
Republiki Federalnej Niemiec, traktuje się, do celów określenia miejsca 
świadczenia przy świadczeniu usług i dostawie towarów,  
wweewwnnąąttrrzzwwssppóóllnnoottoowweejj   ddoossttaawwiiee  ttoowwaarróóww oraz wewnątrzwspólnotowym 
nabyciu towarów dokonywanych w związku z budową lub utrzymaniem tych 
mostów, za część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”, 

b) po pkt 27e dodaje się pkt 27f w brzmieniu: 

„27f) czasopismach specjalistycznych – rozumie się przez to drukowane 
wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 
58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do 
działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub 
popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub 
lokalnej, a takŜe przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, 
publikowane nie częściej niŜ raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów 

                                                 
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, 

Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 
i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, 
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz 
z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473 i Nr 107, poz. 679.  
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(numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje 
się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie 
wyŜszym niŜ 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem: 

a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji 
bieŜącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, 
przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników, 

b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających 
treści nawołujące do nienawiści na tle róŜnic narodowościowych, 
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość 
lub zniewaŜające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby 
oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne, 

c) wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone 
nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty 
reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, 
reklamowych, folderów i katalogów reklamowych, 

d) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub 
inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków 
opatrzonych opisem lub nie, 

e) publikacji, w których więcej niŜ 20 % powierzchni jest przeznaczone na 
krzyŜówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, 

f) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, 
informacje o znanych i sławnych postaciach z Ŝycia publicznego, 

g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.”; 

 

2) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się równieŜ 
przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów naleŜących do jego 
przedsiębiorstwa, w szczególności: 

1) przekazanie lub zuŜycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego 
pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, 
akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów 
stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 

2) wszelkie inne darowizny 

- jeŜeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniŜenia 
kwoty podatku naleŜnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów.”; 

 

3) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się równieŜ: 

a) uŜycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa podatnika do 
celów innych niŜ działalność gospodarcza jego przedsiębiorstwa, w tym 
w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, 
w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, 
członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących 
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osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeŜeli podatnikowi przysługiwało, 
w całości lub w części, prawo do obniŜenia kwoty podatku naleŜnego 
o kwotę podatku naliczonego od tych towarów, 

b) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego 
pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, 
akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów 
stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne 
nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niŜ działalność gospodarcza 
przedsiębiorstwa podatnika.”; 

 

4) w art. 13 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika, pod 
warunkiem, Ŝe podatnik posiada dokument celny potwierdzający objęcie procedurą 
wywozu tych towarów;”; 

 

5) w art. 15: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przedstawicielem podatkowym moŜe być osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca siedzibę na terytorium 
kraju, lub osoba fizyczna posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium 
kraju, jeŜeli łącznie spełnia następujące warunki: 

1) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny; 

2) przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczególnych podatków 
stanowiących dochód budŜetu państwa, przekraczających odrębnie w kaŜdym 
podatku, odpowiednio 3% kwoty naleŜnych zobowiązań podatkowych 
w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie podatku ustala się 
w stosunku do kwoty naleŜnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy 
zaległość; 

3) przez ostatnie 24 miesiące - osoba fizyczna będąca podatnikiem, 
a w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi – osoba będąca 
wspólnikiem (w przypadku spółek osobowych), członkiem władz 
zarządzających, głównym księgowym nie podlegała odpowiedzialności na 
podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.2)) za popełnienie przestępstwa 
skarbowego; 

4) jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego 
zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, 

z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 88, poz. 583, Nr 206, poz. 1589 
i Nr 127, poz. 858. 
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„8a. Warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, nie stosuje się do agencji celnej, jeŜeli 
podatnik ustanawiający ten podmiot przedstawicielem podatkowym dokonuje na 
terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia 
jest terytorium państwa członkowskiego inne niŜ terytorium kraju i wywóz  
z terytorium kraju dokonywany jest przez importera tych towarów w ramach 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

8b. Agencja celna będąca przedstawicielem podatkowym, o którym mowa w ust. 8a, 
moŜe wykonywać czynności w zakresie prowadzenia, w imieniu i na rzecz 
podatników, dla których pełni funkcję przedstawiciela podatkowego, 
dokumentacji i ewidencji dla potrzeb podatku oraz sporządzania, w imieniu i na 
rzecz tych podatników, deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących 
dla potrzeb podatku.”, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, 
określi tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego, a takŜe czynności, jakie 
moŜe on wykonywać, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 
rozliczenia podatku przez podmioty nieposiadające siedziby, stałego miejsca 
prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium 
kraju.”, 

d) dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, 
moŜe określić przypadki, w których nie ma konieczności ustanawiania 
przedstawiciela podatkowego, uwzględniając konieczność zapewnienia 
prawidłowego rozliczenia podatku przez podmioty nieposiadające siedziby, 
stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na 
terytorium kraju.”; 

 

6) w art. 17: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7) nabywające złom, jeŜeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym 
mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 
i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2; 

8) nabywające usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza 
gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. 
o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. 
Nr 215, poz. 1664), jeŜeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, 
niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub 
dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku naleŜnego.”, 

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
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„7. Przepisy ust. 1 pkt 7 i 8 stosuje się, jeŜeli nabywcą lub usługobiorcą jest 
podatnik, o którym mowa w art. 15.”; 

 

7) w art. 19 w ust. 13 uchyla się pkt 5; 

 

8) w art. 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeŜeniem ust. 2-22, art. 30-32, 
art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota naleŜna z tytułu sprzedaŜy, 
pomniejszona o kwotę naleŜnego podatku. Kwota naleŜna obejmuje całość 
świadczenia naleŜnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się 
o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające 
bezpośredni wpływ na cenę (kwotę naleŜną) towarów dostarczanych lub usług 
świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę naleŜnego podatku.”, 

b) ust. 17 i 18 otrzymują brzmienie: 

„17. Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest 
obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do 
podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie 
z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - 
zwiększa wartość celną importowanego towaru. 

18. W przypadku dostaw towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 
podatnikiem jest nabywca tych towarów, podstawą opodatkowania jest kwota, 
którą nabywca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy podatek od towarów, 
które są na terytorium kraju instalowane lub montowane, z próbnym 
uruchomieniem lub bez niego,  został w całości z tytułu ich importu pobrany od 
podatnika dokonującego nabycia tych towarów; w przypadku gdy kwota podatku 
z tytułu importu towarów jest niŜsza od kwoty podatku, jaka byłaby naleŜna 
z tytułu dostawy tych towarów na terytorium kraju, podatnik dokonujący ich 
nabycia jest obowiązany do rozliczenia tej róŜnicy.”, 

c) po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu: 

„18a. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których zgodnie 
z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 podatnikiem jest ich nabywca lub usługobiorca, 
podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca lub usługobiorca jest 
obowiązany zapłacić.”, 

d) uchyla się ust. 19; 

 

9) w art. 33a: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się po upływie okresu 
rozliczeniowego, za który składana jest deklaracja podatkowa, o której mowa 
w ust. 1, pod warunkiem przedstawienia organowi celnemu dokumentów 
potwierdzających rozliczenie kwoty podatku naleŜnego z tytułu importu 
w deklaracji podatkowej.”, 
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b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. W przypadku gdy podatnik, w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym 
powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie przedstawił 
dokumentów, o których mowa w ust. 6, organ celny pokrywa ze złoŜonego 
zabezpieczenia kwotę podatku, którą podatnik miał rozliczyć w deklaracji 
podatkowej. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, podatnik traci prawo do rozliczenia tej 
kwoty jako podatku naleŜnego z tytułu importu towarów w deklaracji 
podatkowej. JeŜeli podatnik wcześniej rozliczył kwotę podatku naleŜnego 
z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, podatnik ma prawo do 
korekty w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym kwota tego podatku 
została pokryta zabezpieczeniem.”; 

 

10) w art. 33b: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podatnik jest obowiązany w terminie, o którym mowa w ust. 2, do wpłacenia kwot 
podatku wykazanych w deklaracjach importowych, z zastrzeŜeniem ust. 3a.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przepisy art. 33a stosuje się odpowiednio.”; 

 

11) w art. 37: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. W przypadku gdy kwota podatku naleŜnego z tytułu importu towarów została 
określona w decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, organ 
celny pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem 
wysokości i zasad obowiązujących dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowych, z tym Ŝe ich wysokość liczona jest od dnia następującego po 
dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości 
naleŜności podatkowych. Przepis art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. 
– Prawo celne w zakresie odstąpienia od poboru odsetek stosuje się 
odpowiednio. 

1b.  Do kwoty podatku wynikającego z decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3 
oraz w art. 34, niezapłaconej w terminie, stosuje się przepisy Ordynacji 
podatkowej dotyczące odsetek od zaległości podatkowych.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisy ust. 1 - 1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby celnej.”; 

  

12) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. JeŜeli, zgodnie z przepisami celnymi, powiadomienie dłuŜnika o wysokości długu 
celnego nie moŜe nastąpić z uwagi na przedawnienie, a nie upłynęło 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 
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importu towarów i istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania naleŜności 
podatkowych, naczelnik urzędu celnego moŜe określić elementy kalkulacyjne 
według zasad określonych w przepisach celnych na potrzeby prawidłowego 
określenia naleŜnego podatku z tytułu importu towarów.”; 

 

13) w art. 41: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy stawka podatku 
wynosi 5 %.”, 

b) ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów 
wymienionych w załączniku nr 3 i 11 do ustawy w układzie odpowiadającym 
Nomenklaturze Scalonej (CN).”, 

c) w ust. 16 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, 
moŜe obniŜać stawki podatku do wysokości 0 %, 5 % lub 7 % dla dostaw 
niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw 
lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniŜonych 
stawek, uwzględniając:”; 

 

14) w art. 43: 

a) w ust. 3 uchyla się pkt 1 i 3, 

b) uchyla się ust. 4; 

  

15) w art. 56 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Przez pracownika zatrudnionego w strefie nadgranicznej, o którym mowa 
w ust. 9 i 10, rozumie się kaŜdą osobę, której zwykła działalność zawodowa 
wymaga przekroczenia granicy w jej dniach pracy.”; 

 

16) w art. 83 w ust. 1: 

a) pkt 5 – 8 otrzymują brzmienie: 

„5) importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich 
i wyposaŜenia pokładowego przez przewoźników lotniczych wykonujących 
głównie przewozy w transporcie międzynarodowym; 

6) dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich 
i wyposaŜenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących 
głównie przewozy w transporcie międzynarodowym; 

7) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz 
przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 
międzynarodowym; 
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8) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasaŜerów 
i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz 
przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 
międzynarodowym;”, 

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) usług najmu, dzierŜawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego 
oraz najmu, dzierŜawy, leasingu lub czarteru wyposaŜenia tych środków 
wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie 
przewozy w transporcie międzynarodowym;”, 

c) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków 
transportu lotniczego oraz ich wyposaŜenia i sprzętu zainstalowanego na nich, 
uŜywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy 
w transporcie międzynarodowym;”, 

d) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) dostaw towarów słuŜących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego 
uŜywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy 
w transporcie międzynarodowym;”; 

 

17) w art. 85 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) 4,76 % - dla towarów i usług objętych stawką podatku 5 %.”; 

 

18) w art. 86: 

a) w ust. 2: 

-  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) kwota podatku naleŜnego z tytułu: 

a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 
podatnikiem jest ich usługobiorca,  

b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem 
jest ich nabywca, 

c)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;”, 

- dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) róŜnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37 ust. 1.”, 

b) w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 – w rozliczeniu za okres, 
w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku naleŜnym u nabywcy lub 
usługobiorcy odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest 
usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy 
towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;”; 
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19) w art. 87 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca lub 
dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeŜeli w deklaracji 
podatkowej została wykazana kwota podatku naleŜnego od tych transakcji”; 

 

20) w art. 88 w ust. 3a dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do 
czynności opodatkowanych, dla których zgodnie z przepisami ustawy nie 
wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.”; 

 

21) w art. 89 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podmiotów nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego 
miejsca prowadzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia działalności lub 
miejsca zwykłego pobytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaŜy na 
terytorium kraju”; 

 

22) w art. 90: 

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 3-8 przekroczyła 98 % 
oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca 
z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niŜ 500 zł, podatnik 
ma prawo uznać, Ŝe proporcja ta wynosi 100 %.”, 

b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych moŜe określić, w drodze 
rozporządzenia, przypadki, w których podatnik ma prawo uznać, Ŝe proporcja 
określona zgodnie z ust. 3-8, która przekroczyła 98 % a kwota podatku 
naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej 
proporcji, w skali roku, była równa lub większa niŜ 500 zł, wynosi 100 %, oraz 
warunki ich stosowania uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego 
oraz specyfikę wykonywanych czynności.”; 

 

23) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniŜenia 
kwoty podatku naleŜnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 
ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie 
z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony 
w art. 90 ust. 3-8 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, 
dla zakończonego roku podatkowego.”; 
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24) w art. 97 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, nie złoŜy za 6 kolejnych 
miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu 
skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE 
i powiadamia go o powyŜszym. Zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku, 
o którym mowa w art. 99 ust. 7a.”; 

 

25) w art. 99: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na 
podstawie art. 113 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności 
zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów 
wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba Ŝe przysługuje im zwrot róŜnicy 
podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami 
wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3, albo obowiązani są do dokonania 
korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 91.”, 

b) w ust. 7b uchyla się pkt 1, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 nie mają 
obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1 – 3 lub 
w ust. 8, deklarację podatkową składa się w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.”; 

 

26) w art. 103 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez 
wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku 
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu 
skarbowego.”; 

 

27) w art. 106: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 „1a. W przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w  fakturze nie 
wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której 
podatnikiem jest ich nabywca oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem 
jest ich usługobiorca, wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres 
rozliczeniowy podatnik moŜe wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności 
dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane takŜe dla 
udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat 
o podobnym charakterze.”; 
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28) w art. 111: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu:  

„3a. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku naleŜnego przy 
zastosowaniu kas rejestrujących, są obowiązani: 

1) dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z kaŜdej sprzedaŜy, 
jak równieŜ wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy; 

2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia we właściwej jednostce 
prowadzącej serwis kas rejestrujących, kaŜdej nieprawidłowości w pracy 
kasy; 

3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności 
i prawidłowości pracy na kaŜde Ŝądanie właściwych organów; 

4) zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego we 
właściwej jednostce prowadzącej serwis tych kas, w terminach, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 7; 

5) uŜywać kasy rejestrujące zgodnie z zasadami i warunkami określonymi 
w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 7 pkt 4; 

6) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany 
w art. 112 oraz w przepisach Ordynacji podatkowej zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278); 

7) stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej 
sprzedaŜy, z zastrzeŜeniem ust. 3b; 

8) dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów 
i ich kopii na nośniku papierowym, jeŜeli wydruk kopii umoŜliwia 
konstrukcja kasy i przewidują to przepisy wydane na podstawie ust. 9 
pkt 1; 

9) prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy 
rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7 
pkt 4-7 i ust. 9 pkt 1; 

10) dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego 
w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy; 

11) poddawać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, 
które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich 
ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji. 

3b. Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, 
u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać 
wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, 
pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo teŜ marŜa, 
ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot 
podatku naleŜnego całą wartość sprzedaŜy własnej oraz prowadzonej na rzecz 
lub w imieniu innych podatników. 
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3c. Podatnicy mogą stosować do ewidencji obrotu i kwot podatku naleŜnego 
wyłącznie kasy rejestrujące, które nabyli w okresie, kiedy kasy te objęte były 
waŜnym potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa 
w ust. 6b, z uwzględnieniem warunków postanowień ust. 3d oraz innych 
odrębnych przepisów, które mogą wprowadzać ograniczenia w zakresie 
zastosowania do ewidencjonowania niektórych typów kas. 

3d. W przypadku gdy dla danego rodzaju czynności, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia wydanego na podstawie ust. 7 pkt 4, przewidziane są kasy 
o zastosowaniu specjalnym – podatnik zobowiązany jest stosować te kasy.”, 

b) ust. 6b i 6c otrzymują brzmienie: 

„6b. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia 
lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju 
do obrotu, są obowiązani do uzyskania dla kas słuŜących do prowadzenia 
ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu 
Miar, Ŝe kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria 
i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać. Potwierdzenie wydaje się na 
czas określony i moŜe być ono cofnięte w przypadku:  

1) wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących niezgodnych z funkcjami, 
kryteriami i warunkami technicznymi, które muszą spełniać kasy 
rejestrujące, oraz złoŜonymi dokumentami, w tym wzorcem kasy, 
o których mowa w ust. 9 pkt 2; 

2) niezorganizowania serwisu kas, o którym mowa w ust. 6f pkt 1. 

6c.  Prezes Głównego Urzędu Miar: 

1) w drodze decyzji wydaje, odmawia wydania lub cofa potwierdzenie 
wymienione w ust. 6b; 

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar wykaz typów 
kas: 

a) które otrzymały potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wraz 
z określeniem numeru, daty potwierdzenia i terminu jego obowiązywania 
oraz nazwy producenta krajowego, podmiotu dokonującego 
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, 

b) na które cofnięto potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wraz 
z określeniem numeru, daty potwierdzenia i daty jego cofnięcia 
potwierdzenia oraz nazwy producenta krajowego, podmiotu, który 
dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas 
rejestrujących.”, 

c) po ust. 6c dodaje się ust. 6d – 6p w brzmieniu: 

„6d.  W przypadku stwierdzenia na podstawie badań, Ŝe kasa rejestrująca nie spełnia 
określonych funkcji, kryteriów i warunków technicznych, Prezes Głównego 
Urzędu Miar odmawia wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b. 

6e. Podstawą cofnięcia potwierdzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6b 
pkt 2 jest wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
sporządzony na podstawie ustaleń kontroli podatkowej lub skarbowej. 
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6f. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia 
lub importu kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa 
w ust. 6b, są obowiązani do: 

1) zorganizowania serwisu kas dokonującego między innymi przeglądów 
technicznych kas; 

2) zamieszczania w dokumentach deklaracji, według wzoru określonego 
w przepisach wydanych na podstawie ust. 9 pkt 1, o spełnieniu przez 
dostarczaną kasę wymaganych funkcji, kryteriów i warunków 
technicznych oraz zgodności z egzemplarzem wzorcowym kasy, która była 
podstawą do wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b. 

6g. Spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych stwierdza się na 
podstawie wyników badań wykonywanych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Miar, które muszą być potwierdzone sprawozdaniem. 

6h. Kto wprowadza do obrotu kasę rejestrującą, która wbrew deklaracji, o której 
mowa w ust. 6f pkt 2, nie spełnia wymaganych funkcji, kryteriów i warunków 
technicznych lub nie załącza takiej deklaracji podlega karze pienięŜnej 
w wysokości 5000 zł.  

6i. Kara pienięŜna, o której mowa w ust. 6h, nakładana jest w drodze decyzji 
przez właściwego dla producenta krajowego, podmiotu dokonującego 
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących naczelnika 
urzędu skarbowego. Podstawą do wydania decyzji jest wniosek Prezesa 
Głównego Urzędu Miar, który zawiera opis braków w zakresie spełnienia 
funkcji, kryteriów i warunków technicznych. 

6j. Wpływy z kar pienięŜnych, o których mowa w ust. 6h stanowią dochód 
budŜetu państwa. Kwota wynikająca z kary pienięŜnej powinna być wniesiona, 
bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy 
właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, 
o której mowa w ust. 6i. 

6k. Z tytułu wykonywania przez Prezesa Głównego Urzędu Miar czynności 
związanych z wydaniem albo odmową wydania decyzji, o których mowa 
w ust. 6c pkt 1, pobierana jest opłata. Opłata, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, stanowi dochód budŜetu państwa. 

6l. Wnioskodawca uiszcza opłatę, o której mowa w ust. 6k, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania decyzji określonej w ust. 6o. 

6m. Do opłat, o których mowa w ust. 6k, stosuje się odpowiednio przepisy działu 
III Ordynacji podatkowej, z tym Ŝe uprawnienia organów podatkowych 
przysługują Prezesowi Głównego Urzędu Miar. 

6n. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6k, ustala się na podstawie stawki za 
godzinę pracy pracowników Głównego Urzędu Miar i oblicza się według tej 
stawki, pomnoŜonej przez liczbę godzin przeznaczonych na wykonanie 
czynności związanych z wydaniem albo odmową wydania decyzji określonych 
w ust. 6c pkt 1. 

6o. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6k, ustala Prezes Głównego Urzędu 
Miar w trybie decyzji, uwzględniając czas trwania przeprowadzonych 



 

 

 

14 

czynności, ich zakres i stawki godzinowe za czas pracy pracowników 
Głównego Urzędu Miar oraz koszty badań wykonywanych w ramach decyzji. 

6p. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 6n, jest równa wysokości stawki 
godzinowej za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi 
administracji miar, stanowiącej podstawę do ustalenia opłaty za czynności 
związane z wydaniem albo odmową wydania decyzji zatwierdzenia typu 
przyrządów pomiarowych, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy 
z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, 
z późn. zm.3)).”, 

d) w ust. 7 dodaje pkt 4 - 7 w brzmieniu: 

„4) określi sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku naleŜnego        
przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki uŜywania kas przez 
podatników, uwzględniając potrzebę właściwego ewidencjonowania obrotu         
i kwot podatku naleŜnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez 
podatników, o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę 
przeciwdziałania nieewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku naleŜnego przy 
zastosowaniu kas przez tych podatników oraz konieczność zapewnienia 
kontroli prawidłowości rozliczania podatku; 

5) określi termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu 
otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są 
prowadzone lub składane w związku z uŜywaniem kasy rejestrującej oraz 
wzory tych dokumentów, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego 
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku naleŜnego przy zastosowaniu kas 
rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1; 

6) określi warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących 
mające znaczenie dla ewidencjonowania, w tym warunki, które powinni 
spełniać serwisanci kas, uwzględniając potrzebę prawidłowego 
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku naleŜnego przy zastosowaniu kas 
rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1 oraz dostępność 
serwisu kas; 

7) określi terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych, 
o których mowa w ust. 3a pkt 4 i 11, uwzględniając w szczególności potrzebę 
sprawdzenia poprawnego działania kasy w zakresie prawidłowego 
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku naleŜnego, przechowywania 
zarejestrowanych w niej danych, wydawania konsumentowi dowodów nabycia 
towarów i usług i wydawania innych dokumentów fiskalnych.”, 

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać 
kasy rejestrujące oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz.1362 i Nr 
180, poz.1494, z 2006 r. Nr 170, poz.1217 i Nr 249, poz.1834, z 2007 r. Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227, 
poz.1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz.740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421. 
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rejestrujących niepowtarzalnymi oznaczeniami (numerami unikatowymi), 
oraz dokumenty, w które powinna być wyposaŜona kasa przy 
wprowadzaniu jej do obrotu, 

2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo 
podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas 
rejestrujących, o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak 
równieŜ rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas wzorcowych do 
badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone 
wraz z wnioskiem, 

3) okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b 

- uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub 
nieprawidłowemu ewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku naleŜnego przez 
podatników, zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność 
zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów 
i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz moŜliwość kontroli przez niego 
czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji 
i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla 
danego typu obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas jak 
równieŜ celowość systematycznej aktualizacji i weryfikacji wydanych 
potwierdzeń, o których mowa w ust. 6b.”; 

 

29) w art. 113 ust. 13 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem 
jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 
podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:”; 

 

30) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5 % 
kwoty naleŜnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę 
zryczałtowanego zwrotu podatku.”; 

 

31) w art. 117 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający 
produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:”; 

 

32) w art. 127 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zwrot podatku podróŜnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez 
podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym 
mowa w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty 
gotówkowej lub polecenia przelewu na rachunek bankowy podróŜnego wskazany 
w dokumencie, o którym mowa w art. 128 ust. 2.”; 
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33) w art. 129: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) posiada potwierdzenie dokonania przelewu, w przypadku gdy zwrot został 
dokonany na rachunek bankowy podróŜnego.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza 
terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niŜ określony w ust. 1 pkt 2 nie 
później jednak niŜ przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, 
w którym dokonano dostawy, upowaŜnia podatnika do dokonania korekty 
podatku naleŜnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, 
w którym podatnik otrzymał ten dokument.”; 

 

34) w art. 130 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) formę, w której ma być dokonany zwrot podatku.”; 

 

35) dodaje się załączniki nr 10 i 11 do ustawy w brzmieniu określonym odpowiednio 
w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej ustawy. 

 

Art. 2. 

W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r.: 

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, ustawy 
zmienianej w art. 1, wynosi 23 %; 

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika 
nr 3 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi 8 %; 

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, ustawy 
zmienianej w art. 1, wynosi 7 %; 

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, ustawy zmienianej w art. 1, wynosi 4%. 

 

Art. 3. 

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii,  
w okresie, o którym mowa w art. 2, kwota podatku naleŜnego, dla potrzeb art. 85 ustawy 
zmienianej w art. 1, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki: 

1) 18,70 % - dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 %; 

2) 7,41 % - dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 %. 

 

Art. 4. 

Dla potrzeb art. 86 ust. 20 ustawy zmienianej w art. 1, kwotą podatku naliczonego jest kwota 
stanowiąca równowartość 23 %, w okresie, o którym mowa w art. 2, kwoty naleŜnej z tytułu 
dostawy nowego środka transportu, nie wyŜsza jednak niŜ kwota podatku zawartego  
w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku 
zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka. 
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Art. 5. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, moŜe obniŜać 
stawki podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części 
tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniŜonych 
stawek, do wysokości 8 % w okresie, o którym mowa w art. 2, uwzględniając specyfikę 
obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług, przebieg realizacji budŜetu 
państwa oraz przepisy Unii Europejskiej. 

 

Art. 6. 

W przypadku czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na 
podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, które zostały wykonane przed dniem 
wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, dla których obowiązek podatkowy powstaje po dniu 
wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy – czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług według stawek podatku obowiązujących dla tych czynności w momencie ich 
wykonania. 

 

Art. 7. 

Przepis art. 120 ust. 11 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy 
dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8 %, stosowanej do 
tych towarów zgodnie z art. 2. 

 

Art. 8. 

Przepis art. 37 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma 
zastosowanie do importu towarów, dla którego obowiązek podatkowy powstał od dnia 
wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy. 

 

Art. 9. 

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
stosuje się począwszy od korekt dokonywanych za rok 2011. 

 

Art. 10. 

1. Potwierdzenia stwierdzające spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych, 
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – zachowują moc do dnia określonego w tych 
potwierdzeniach, chyba Ŝe potwierdzenie zostanie cofnięte zgodnie z przepisami ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Kasy rejestrujące nabyte przez uŜytkowników kas w okresie obowiązywania potwierdzeń 
wydanych przed dniem 1 lipca 2011 r. mogą być nadal stosowane do prowadzenia 
ewidencji obrotu i kwot podatku naleŜnego, pod warunkiem Ŝe zapewniają prawidłowość 
rozliczeń podatnika, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, które mogą wprowadzić 
ograniczenia w zakresie zastosowania do ewidencjonowania niektórych typów kas. 

3. Przepis art. 111 ust. 6c i 6g ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, ma zastosowanie równieŜ do: 
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1) spraw wszczętych po dniu 31 grudnia 2010 r. i niezakończonych do dnia 30 czerwca 
2011 r.; 

2) potwierdzeń wydanych do dnia 30 czerwca 2011 r. przez ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych, w przypadkach kiedy zaistnieją podstawy do cofnięcia 
tych potwierdzeń. 

4. Do spraw, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy o kryteriach 
i warunkach technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, obowiązujące 
w momencie składania wniosku o potwierdzenie spełnienia tych kryteriów. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaŜe niezwłocznie Prezesowi 
Głównego Urzędu Miar akta spraw wymienionych w ust. 3 pkt 1. 

6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy 
zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 4 – 7 i ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłuŜej jednak niŜ przez 12 miesięcy od dnia 
wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy. 

 

Art. 11. 

1.  W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. ilekroć w ustawie z dnia 
29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 
z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z 2007 r. Nr 23, poz. 138, 
Nr 192, poz. 1382 oraz z 2010 r. Nr 56, poz. 338), zwanej dalej „ustawą o zwrocie 
podatku VAT”, mowa jest o podatku VAT rozumie się przez to równieŜ podatek od 
towarów i usług o stawce obowiązującej na podstawie art. 2 niniejszej ustawy.  

2.  Do wydatków poniesionych w okresie, o którym mowa w ust. 1, kwota zwrotu określona 
w art. 3 ust. 5 ustawy o zwrocie podatku VAT jest równa: 

1) 68,18 % - dla stawki 22 %,  

2) 65,22 % - dla stawki 23 % 

- kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niŜ 12,295 % albo 
12,195 %, kwoty stanowiącej iloczyn określony w art. 3 ust. 5 ustawy o zwrocie podatku 
VAT odpowiednio dla stawki 22 % albo 23 %, obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku, 
o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku VAT. 

3. Do limitu kwoty zwrotu obliczonego zgodnie z ust. 3 przepis art. 3 ust. 6a ustawy 
o zwrocie podatku VAT stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 12. 

Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 28 oraz art. 10, 
które wchodzą w Ŝycie z dniem 1 lipca 2011r.  
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Załącznik nr 1  
 

WYKAZ MOSTÓW GRANICZNYCH,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT 4 USTAWY 

Poz. PołoŜenie mostu 

1 most graniczny na Odrze między miejscowościami Frankfurt (n. Odrą) i Kunowice 
w punkcie 580,640 

2 most graniczny na Odrze między miejscowościami Neurüdnitz i Siekierki w punkcie 
653,903 

3 most graniczny na Odrze między miejscowościami Kietz i Kostrzyn n. Odrą 
w punkcie 615,102 

4 most graniczny na Nysie ŁuŜyckiej między miejscowościami Hagenwerder i Ręczyn 
w punkcie 169,611 

5 most graniczny na Nysie ŁuŜyckiej między miejscowościami Hirschfelde i Trzciniec 
Zgorzelecki w punkcie 186,281 

6 most graniczny na Nysie ŁuŜyckiej między miejscowościami Guben i Gubin 
w punkcie 13,375 

7 most graniczny na Nysie ŁuŜyckiej między miejscowościami Guben i Gubinek 
w punkcie 17,625 

8 most graniczny na Nysie ŁuŜyckiej między miejscowościami Forst i Tuplice 
w punkcie 51,935 

9 most graniczny na Nysie ŁuŜyckiej między miejscowościami Bad Muskau i Łęknica 
w punkcie 80,530 

10 most graniczny na Nysie ŁuŜyckiej między miejscowościami Horka i Węgliniec 
w punkcie 130,470 

11 most graniczny na Nysie ŁuŜyckiej między miejscowościami Görlitz i Zgorzelec 
w punkcie 153,885 

12 most graniczny na Nysie ŁuŜyckiej między miejscowościami Krzewina Zgorzelecka 
i Trzciniec Zgorzelecki w punkcie 184,220 

13 most graniczny na Nysie ŁuŜyckiej między miejscowościami Krzewina Zgorzelecka 
i Trzciniec Zgorzelecki w punkcie 184,780 
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Załącznik nr 2  
 

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWK Ą PODATKU  
W WYSOKOŚCI 5%  

 
Poz.  Symbol 

PKWiU 
Nazwa towaru (grupy towarów) 

1  2 3 

1 ex 01.1 Rośliny inne niŜ wieloletnie, z wyłączeniem: 
1) owsa (PKWiU 01.11.33), 
2) słomy i plew zbóŜ (PKWiU 01.11.50.0), 
3) tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0), 
4) nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0), 
5) nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72), 
6) trzciny cukrowej (01.14.1), 
7) roślin włóknistych (PKWiU 01.16), 
8) pozostałych roślin innych niŜ wieloletnie (PKWiU 01.19) 

2 ex 01.21 Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez 
właściciela winnicy 

3  01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe 

4 ex 01.25.1 Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców 
kiwi (PKWiU 01.25.11.0) 

5 ex 01.25.20.0 Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba 
świętojańskiego innego niŜ niełuszczone, niekruszone ani 
niemielone 

6  01.25.33.0 Orzechy laskowe 

7  01.25.35.0 Orzechy włoskie 

8 ex 01.25.90.0 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z 
wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion 
niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych 

9 ex  01.26 Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 
01.26.20.0)  

10 ex 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne 
z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z 
wyłączeniem słodkiej papryki 

11 ex 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe 
– wyłącznie gałka muszkatołowa i kwiat muszkatołowy 

12 ex 01.28.14.0 AnyŜ, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, 
surowe – wyłącznie kolendra, kmin i kminek  

13 ex 01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne 
– wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-
estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne 
nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

14 ex 01.4 Zwierzęta Ŝywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z 
wyłączeniem: 
1) zwierząt Ŝywych i ich nasienia, 



 

 

 

21 

2) wełny strzyŜonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę 
praną z drugiej strzyŜy (PKWiU 01.45.30.0), 

3) jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23), 
4) kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 

01.49.25.0), 
5) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i 

barwione (PKWiU 01.49.26.0), 
6) embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych 

(PKWiU 01.49.27.0), 
7) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i  

nieczesanej, 
8) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0), 
9)  skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, 

gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3) 

15 ex 02.30.40.0 Dziko rosnące jadalne produkty leśne – wyłącznie leśne grzyby, 
jagody i orzechy 

16 ex 03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające 
rybactwo, z wyłączeniem: 
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5), 
2) ryb Ŝywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11), 
3) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6) 

17 ex 10.1 Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem: 
1) tłuszczów technicznych, 
2) produktów ubocznych garbarń, 
3) skór i skórek, niejadalnych, 
4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków, 
5) wełny szarpanej (PKWiU 10.11.4) 

18 ex 10.2 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane,  
z wyłączeniem: 
mąki, mączek i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków lub 
pozostałych bezkręgowców wodnych (PKWiU ex 10.20.41.0) 

19 ex 10.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane – 
wyłącznie: 
1) ziemniaki zamroŜone (PKWiU 10.31.11.0), 
2) warzywa zamroŜone (PKWiU 10.39.11.0), 
3) soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32.) 

20 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne 

21 ex 10.5 Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji 
regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do 
stosowania w przemyśle innym niŜ produkujący Ŝywność, 
pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0) 

22 ex 10.61 Produkty przemiału zbóŜ, z wyłączeniem śruty  
23  10.71.11.0 Pieczywo świeŜe 

24 ex 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i 
podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z 
chleba i podobne tosty 
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25 ex 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub 
konserwowane – wyłącznie chleb przaśny (maca) i bułka tarta 

26  10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne 
27  10.73.12.0 Kuskus 
28 ex 10.85.1 Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości 

alkoholu powyŜej 1,2 % 

29  10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz Ŝółtka jaj, świeŜe lub zakonserwowane; 
jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina 
jaja 

30 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki 
zagęszczające i Ŝelujące – wyłącznie substancje pektynowe, 
pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z 
produktów roślinnych, w tym modyfikowane 

31 ex 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie napoje owocowe, 
napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz 
napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy 

32 ex 58.11.1 KsiąŜki drukowane – wyłącznie ksiąŜki (oznaczone 
stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami 
ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z 
wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a 

33   KsiąŜki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach 
oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów 
symbolami ISBN 

34   Czasopisma specjalistyczne  

35  59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej 

 
Objaśnienia: 

1) ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.  

2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaŜy towarów zwolnionych od podatku 
lub opodatkowanych stawką 0 %. 


