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Poz. 1320

1320
USTAWA
z dnia 7 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz niektórych innych ustaw1),2)
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên.
zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) w pkt 8 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„eksporcie towarów — rozumie si´ przez to potwierdzony przez urzàd celny okreÊlony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium
kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu
czynnoÊci okreÊlonych w art. 7, je˝eli wywóz
jest dokonany przez:”,
b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) pierwszym zasiedleniu — rozumie si´
przez to oddanie do u˝ytkowania, w wykonaniu czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u˝ytkownikowi budynków, budowli lub ich cz´Êci,
po ich:
a) wybudowaniu lub
b) ulepszeniu, je˝eli wydatki poniesione na
ulepszenie, w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym, stanowi∏y co
najmniej 30 % wartoÊci poczàtkowej;”,
c) w pkt 25 lit. a i b otrzymujà brzmienie:
„a) u którego wartoÊç sprzeda˝y (wraz z kwotà
podatku) nie przekroczy∏a w poprzednim roku
podatkowym wyra˝onej w z∏otych kwoty odpowiadajàcej równowartoÊci 1 200 000 euro,
b) prowadzàcego przedsi´biorstwo maklerskie,
zarzàdzajàcego funduszami inwestycyjnymi,
b´dàcego agentem, zleceniobiorcà lub innà
osobà Êwiadczàcà us∏ugi o podobnym charakterze, z wyjàtkiem komisu — je˝eli kwota
prowizji lub innych postaci wynagrodzenia
za wykonane us∏ugi (wraz z kwotà podatku)
nie przekroczy∏a w poprzednim roku podatkowym wyra˝onej w z∏otych kwoty odpowiadajàcej równowartoÊci 45 000 euro”,
———————
1)

2)

3)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia
2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywo˝onych
przez osoby podró˝ujàce z paƒstw trzecich z podatku od
wartoÊci dodanej i akcyzy (Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007,
str. 6).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustaw´
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustaw´ z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne oraz ustaw´
z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us∏ug.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 oraz z 2008 r.
Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826 i Nr 141, poz. 888.

d) po pkt 27b dodaje si´ pkt 27c—27e w brzmieniu:
„27c) magazynie konsygnacyjnym — rozumie
si´ przez to wyodr´bnione u podatnika
zarejestrowanego jako podatnik VAT UE,
o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce
przechowywania na terytorium kraju towarów nale˝àcych do podatnika podatku
od wartoÊci dodanej przemieszczonych
przez niego lub na jego rzecz z terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego innego ni˝ terytorium kraju do tego miejsca, z którego
podatnik zarejestrowany jako podatnik
VAT UE, przechowujàcy towary, pobiera
je, a przeniesienie prawa do rozporzàdzania tymi towarami jak w∏aÊciciel nast´puje w momencie ich pobrania;
27d) prowadzàcym magazyn konsygnacyjny
— rozumie si´ przez to podatnika, który
przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu;
27e) zorganizowanej cz´Êci przedsi´biorstwa
— rozumie si´ przez to organizacyjnie
i finansowo wyodr´bniony w istniejàcym
przedsi´biorstwie zespó∏ sk∏adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiàzania, przeznaczonych do realizacji
okreÊlonych zadaƒ gospodarczych, który
zarazem móg∏by stanowiç niezale˝ne
przedsi´biorstwo samodzielnie realizujàce te zadania;”;
2) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Opodatkowaniu podatkiem podlegajà równie˝
towary w przypadku, o którym mowa w art. 14.
Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.”;
3) w art. 6:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) transakcji zbycia przedsi´biorstwa lub zorganizowanej cz´Êci przedsi´biorstwa;”,
b) w pkt 2 Êrednik zast´puje si´ kropkà i uchyla si´
pkt 3;
4) w art. 7:
a) w ust. 1 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) oddanie gruntów w u˝ytkowanie wieczyste;
7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.”,
b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) których przekazania nie uj´to w ewidencji,
o której mowa w pkt 1, je˝eli jednostkowa
cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy
nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, okreÊlone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczajà 10 z∏.”;
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5) w art. 8:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Us∏ugi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce
publicznej, z zastrze˝eniem ust. 4, sà identyfikowane za pomocà tych klasyfikacji, z wyjàtkiem us∏ug elektronicznych i us∏ug turystyki, o których mowa w art. 119.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przy okreÊlaniu miejsca Êwiadczenia us∏ug,
o którym mowa w art. 27 i 28, us∏ugi sà
identyfikowane za pomocà klasyfikacji statystycznych, je˝eli dla tych us∏ug przepisy
ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane
na jej podstawie powo∏ujà symbole statystyczne.”;
6) w art. 9 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartoÊci dodanej, a nabywane
towary majà s∏u˝yç dzia∏alnoÊci gospodarczej
podatnika,”;
7) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przez wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie si´ równie˝ przemieszczenie towarów przez podatnika podatku
od wartoÊci dodanej lub na jego rzecz, nale˝àcych do tego podatnika, z terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego innego ni˝ terytorium kraju na
terytorium kraju, je˝eli towary te zosta∏y przez
tego podatnika na terytorium tego innego
paƒstwa cz∏onkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsi´biorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym równie˝ w ramach wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te majà
s∏u˝yç dzia∏alnoÊci gospodarczej podatnika.”;
8) w art. 12 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) na towarach majà zostaç na terytorium kraju
wykonane us∏ugi na rzecz tego podatnika, pod
warunkiem ˝e towary po wykonaniu tych
us∏ug zostanà niezw∏ocznie, nie póêniej jednak
ni˝ w terminie 90 dni od dnia wykonania us∏ugi, z powrotem przemieszczone na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego, z którego zosta∏y
pierwotnie wywiezione;”;
9) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. 1. Przemieszczenie towarów, o którym
mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartoÊci dodanej lub
na jego rzecz, nieposiadajàcego siedziby, sta∏ego miejsca prowadzenia
dzia∏alnoÊci lub sta∏ego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, do
magazynu konsygnacyjnego w celu
ich dostawy prowadzàcemu magazyn konsygnacyjny, oraz dostaw´
tych towarów, uwa˝a si´ za wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1,
u prowadzàcego magazyn konsygnacyjny, pod warunkiem ˝e:
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1) podatnik podatku od wartoÊci dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony;
2) przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary sà przeznaczone do dzia∏alnoÊci produkcyjnej
lub us∏ugowej, z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci handlowej, przez prowadzàcego magazyn konsygnacyjny;
3) prowadzàcy magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku
od wartoÊci dodanej towarów do
tego magazynu, z∏o˝y∏ w formie pisemnej naczelnikowi urz´du skarbowego zawiadomienie o zamiarze
prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawierajàce:
a) dane podatnika podatku od
wartoÊci dodanej dokonujàcego przemieszczenia towarów
do magazynu konsygnacyjnego
oraz prowadzàcego magazyn
konsygnacyjny, dotyczàce ich
nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio
podatku od wartoÊci dodanej
i podatku, adresów siedziby lub
miejsca zamieszkania oraz adresu, pod którym znajduje si´ magazyn konsygnacyjny,
b) oÊwiadczenie podatnika podatku od wartoÊci dodanej, ˝e zamierza dokonywaç przemieszczenia towarów, o którym mowa
w art. 11 ust. 1, do magazynu
konsygnacyjnego; w oÊwiadczeniu wskazuje si´ prowadzàcego
magazyn konsygnacyjny;
4) prowadzàcy magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencj´ towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawierajàcà dat´ ich wprowadzenia, dat´ pobrania towarów
z magazynu, dane pozwalajàce na
identyfikacj´ towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b
ust. 3 — tak˝e dane dotyczàce powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje
si´ odpowiednio.
2. Je˝eli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie spe∏nia wymogów okreÊlonych tym przepisem, naczelnik urz´du skarbowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wzywa do jego uzupe∏nienia.
3. Prowadzàcy magazyn konsygnacyjny
jest obowiàzany zawiadomiç w formie pisemnej naczelnika urz´du skarbowego o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia zmian.
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4. W przypadku gdy towary przechowywane w magazynie konsygnacyjnym
nie zosta∏y pobrane przez okres
24 miesi´cy od dnia ich wprowadzenia do tego magazynu, uznaje si´, ˝e
ich pobranie ma miejsce nast´pnego
dnia po up∏ywie tego okresu.
5. W przypadku stwierdzenia braku
przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym towarów albo ca∏kowitego ich zniszczenia uznaje si´, ˝e
pobranie towarów mia∏o miejsce
w dniu, w którym towary opuÊci∏y
magazyn albo zosta∏y zniszczone,
a je˝eli nie mo˝na ustaliç tego dnia —
w dniu, w którym stwierdzono ich
brak albo ich zniszczenie.
6. W przypadku u˝ycia lub wykorzystania towarów przechowywanych
w magazynie konsygnacyjnym przed
ich pobraniem z magazynu konsygnacyjnego uznaje si´, ˝e pobranie
ma miejsce w dniu u˝ycia lub wykorzystania tych towarów.”;
10) w art. 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za wewnàtrzwspólnotowà dostaw´ towarów uznaje si´ równie˝ przemieszczenie
przez podatnika, o którym mowa w art. 15,
lub na jego rzecz towarów nale˝àcych do jego przedsi´biorstwa z terytorium kraju na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego inne
ni˝ terytorium kraju, które zosta∏y przez tego
podatnika na terytorium kraju w ramach
prowadzonego przez niego przedsi´biorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym
równie˝ w ramach wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na
terytorium kraju w ramach importu towarów, je˝eli majà s∏u˝yç dzia∏alnoÊci gospodarczej podatnika.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wewnàtrzwspólnotowa dostawa towarów
wyst´puje, je˝eli dokonujàcym dostawy jest
podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie
z art. 97, z zastrze˝eniem ust. 7.”;
11) w art. 14:
a) ust. 5—7 otrzymujà brzmienie:
„5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3,
podatnicy sà obowiàzani sporzàdziç spis
z natury towarów na dzieƒ rozwiàzania spó∏ki lub zaprzestania wykonywania czynnoÊci
podlegajàcych opodatkowaniu, zwany dalej
„spisem z natury”. Podatnicy sà obowiàzani
za∏àczyç informacj´ o dokonanym spisie
z natury, o ustalonej na jego podstawie wartoÊci i o kwocie podatku nale˝nego, do deklaracji podatkowej sk∏adanej za okres obejmujàcy dzieƒ rozwiàzania spó∏ki lub zaprzestania wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu.
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6. Obowiàzek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiàzania spó∏ki lub zaprzestania wykonywania
czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu.
7. Dostawa towarów dokonywana przez by∏ych wspólników spó∏ek, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której
przedmiotem sà towary obj´te spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez
okres 12 miesi´cy od dnia, o którym mowa
w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku
od towarów obj´tych spisem z natury.”,
b) uchyla si´ ust. 9,
c) dodaje si´ ust. 9a—9j w brzmieniu:
„9a. Osobom fizycznym, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, oraz osobom, które by∏y
wspólnikami spó∏ek, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, w dniu ich rozwiàzania, zwanych dalej „by∏ymi wspólnikami”, przys∏uguje prawo zwrotu ró˝nicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres,
w którym odpowiednio te osoby lub spó∏ki
by∏y podatnikami zarejestrowanymi jako
podatnicy VAT czynni.
9b. W przypadku by∏ych wspólników zwrotu
ró˝nicy podatku dokonuje si´ na podstawie z∏o˝onej deklaracji podatkowej wraz
z za∏àczonymi do tej deklaracji:
1) umowà spó∏ki, aktualnà na dzieƒ rozwiàzania spó∏ki;
2) wykazem rachunków bankowych by∏ych
wspólników w banku majàcym siedzib´
na terytorium kraju lub rachunków by∏ych wspólników w spó∏dzielczej kasie
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, której sà
cz∏onkami, na które ma byç dokonany
zwrot ró˝nicy podatku.
9c. Zwrotu ró˝nicy podatku, o którym mowa
w ust. 9b, dokonuje si´:
1) w proporcjach wynikajàcych z prawa do
udzia∏u w zysku okreÊlonego w umowie
spó∏ki; je˝eli z za∏àczonej umowy nie wynikajà te udzia∏y w zysku, przyjmuje si´,
˝e prawa do udzia∏u w zysku sà równe;
2) na rachunki, o których mowa w ust. 9b
pkt 2.
9d. Do zwrotu ró˝nicy podatku, o której mowa
w ust. 9a, przepisy art. 87 ust. 2 zdanie
pierwsze i drugie oraz ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.
9e. W przypadku niez∏o˝enia dokumentów,
o których mowa w ust. 9b, kwota zwrotu
ró˝nicy podatku sk∏adana jest do depozytu
organu podatkowego. W przypadku gdy do
deklaracji za∏àczono dokumenty, o których
mowa w ust. 9b, ale w wykazie rachunków,
o którym mowa w tym przepisie, nie podano rachunków wszystkich by∏ych wspólników, do depozytu sk∏adana jest kwota
zwrotu ró˝nicy podatku w cz´Êci przypadajàcej by∏emu wspólnikowi, którego rachunku nie podano.
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9f. Je˝eli zasadnoÊç zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, z∏o˝enie do depozytu kwoty zwrotu ró˝nicy podatku nast´puje
po zakoƒczeniu weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynnoÊci
sprawdzajàcych, kontroli podatkowej lub
post´powania podatkowego na podstawie
przepisów Ordynacji podatkowej lub post´powania kontrolnego na podstawie
przepisów o kontroli skarbowej.
9g. W przypadku gdy przed up∏ywem terminu
zwrotu ró˝nicy podatku, o którym mowa
w art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze, z∏o˝ono
dokumenty, o których mowa w ust. 9b,
a naczelnik urz´du skarbowego przed∏u˝y∏
termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie, i przeprowadzone przez organ
czynnoÊci wyka˝à zasadnoÊç zwrotu, urzàd
skarbowy wyp∏aca by∏ym wspólnikom nale˝nà kwot´ wraz z odsetkami w wysokoÊci
odpowiadajàcej op∏acie prolongacyjnej
stosowanej w przypadku odroczenia p∏atnoÊci podatku lub jego roz∏o˝enia na raty.
W przypadku gdy dokumenty, o których
mowa w ust. 9b, z∏o˝ono na 14 dni przed
up∏ywem terminu zwrotu lub póêniej, odsetki, o których mowa w zdaniu pierwszym, sà naliczane od 15. dnia po dniu z∏o˝enia tych dokumentów. Odsetek nie nalicza si´ od kwoty zwrotu ró˝nicy podatku
w cz´Êci przypadajàcej by∏emu wspólnikowi, którego rachunku nie podano.
9h. W przypadku osób fizycznych, o których
mowa w ust. 9a, w stosunku do których naczelnik urz´du skarbowego przed∏u˝y∏ termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie
drugie, i przeprowadzone przez organ
czynnoÊci wyka˝à zasadnoÊç zwrotu, urzàd
skarbowy wyp∏aca tym osobom nale˝nà
kwot´ wraz z odsetkami w wysokoÊci odpowiadajàcej op∏acie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia p∏atnoÊci
podatku lub jego roz∏o˝enia na raty.
9i. Kwota zwrotu ró˝nicy podatku z∏o˝ona
w depozycie nie podlega oprocentowaniu,
z zastrze˝eniem ust. 9j.
9j. Oprocentowanie kwoty zwrotu ró˝nicy podatku z∏o˝onej w depozycie jest naliczane
od 15. dnia po dniu z∏o˝enia dokumentów,
o których mowa w ust. 9b, lub podania
numeru rachunku, o którym mowa
w ust. 9e zdanie drugie.”;
12) w art. 17:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) b´dàce us∏ugobiorcami us∏ug Êwiadczonych przez podatników nieposiadajàcych
siedziby, sta∏ego miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci lub sta∏ego miejsca zamieszkania
albo pobytu na terytorium kraju;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepis ust. 1 pkt 4 stosuje si´, je˝eli us∏ugobiorcà jest podatnik, o którym mowa
w art. 15, posiadajàcy siedzib´, sta∏e miej-
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sce prowadzenia dzia∏alnoÊci lub sta∏e miejsce zamieszkania na terytorium kraju, z zastrze˝eniem ust. 4.”;
13) w art. 19:
a) uchyla si´ ust. 6,
b) po ust. 16a dodaje si´ ust. 16b w brzmieniu:
„16b. W przypadku oddania gruntu w u˝ytkowanie wieczyste obowiàzek podatkowy
powstaje z chwilà otrzymania ca∏oÊci lub
cz´Êci zap∏aty, nie póêniej jednak ni˝
z up∏ywem terminu p∏atnoÊci poszczególnych op∏at pobieranych z tego tytu∏u.”;
14) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W wewnàtrzwspólnotowej dostawie towarów
obowiàzek podatkowy powstaje 15. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
dokonano dostawy towarów, z zastrze˝eniem
ust. 2—4 oraz art. 20a i 20b.”;
15) po art. 20 dodaje si´ art. 20a i 20b w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. W przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3,
do miejsca odpowiadajàcego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich
póêniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartoÊci dodanej, obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà dostawy towarów, nie póêniej jednak
ni˝ z chwilà wystawienia faktury potwierdzajàcej t´ dostaw´ podatnikowi podatku od wartoÊci dodanej, pod
warunkiem ˝e podatnik podatku od
wartoÊci dodanej jest obowiàzany
wykazaç dokonane przemieszczenie
towarów w paƒstwie cz∏onkowskim
zakoƒczenia transportu lub wysy∏ki
oraz dostaw´ towarów jako wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów w kwartale, w którym u podatnika powsta∏ obowiàzek podatkowy
z tytu∏u tej dostawy.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´, je˝eli:
1) przemieszczenia towarów dokonuje podatnik, który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku
od wartoÊci dodanej w paƒstwie
cz∏onkowskim zakoƒczenia transportu lub wysy∏ki;
2) podatnik, który przemieszcza towary do miejsca odpowiadajàcego
magazynowi
konsygnacyjnemu,
prowadzi ewidencj´ towarów przemieszczanych do tego miejsca zawierajàcà dat´ ich przemieszczenia, dat´ dostawy towarów podatnikowi podatku od wartoÊci dodanej, dane pozwalajàce na identyfikacj´ towarów, a w przypadku,
o którym mowa w ust. 3 — tak˝e
dane dotyczàce powrotnego przemieszczenia towarów; przepis
art. 109 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
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3. W przypadku powrotnego przemieszczenia towarów przez podatnika, który pierwotnie dokona∏ ich przemieszczenia, lub na jego rzecz, które nie
by∏y przedmiotem dostawy zgodnie
z ust. 1, nie powstaje obowiàzek podatkowy w wewnàtrzwspólnotowej
dostawie towarów i wewnàtrzwspólnotowym nabyciu towarów w odniesieniu do tych towarów.
Art. 20b. 1. W wewnàtrzwspólnotowym nabyciu
towarów, o którym mowa w art. 12a
ust. 1, obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie póêniej
jednak ni˝ z dniem wystawienia faktury.
2. Z chwilà, gdy warunki okreÊlone
w art. 12a ust. 1 przestajà byç spe∏nione, u podatnika, który przemieÊci∏
towary do magazynu konsygnacyjnego, powstaje obowiàzek podatkowy
w odniesieniu do towarów pozosta∏ych w tym magazynie.
3. W przypadku gdy w okresie 24 miesi´cy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu konsygnacyjnego
nastàpi powrotne przemieszczenie
przez podatnika podatku od wartoÊci
dodanej lub na jego rzecz towarów,
które zosta∏y przez niego wprowadzone do magazynu konsygnacyjnego
i nie zosta∏y pobrane, nie powstaje
obowiàzek podatkowy w wewnàtrzwspólnotowym nabyciu towarów
i w wewnàtrzwspólnotowej dostawie
towarów w odniesieniu do tych towarów.”;
16) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 14
ust. 6, art. 19 ust. 7—9, 12 i 17—21 oraz
art. 20—20b.”;
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˝eli dokumenty te ∏àcznie potwierdzajà dostarczenie towarów do nabywcy znajdujàcego si´
na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego przeznaczenia dla wysy∏anych lub transportowanych towarów:”,
b) w ust. 15 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy dokumenty, o których mowa
w ust. 14, nie potwierdzajà jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdujàcego
si´ na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
przeznaczenia dla wysy∏anych lub transportowanych towarów, dokumentami wskazujàcymi,
˝e wystàpi∏a dostawa towarów na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego przeznaczenia dla wysy∏anych lub transportowanych towarów, mogà
byç równie˝ inne dokumenty otrzymywane
przez podatnika w tego rodzaju dostawie towarów, w szczególnoÊci:”,
c) po ust. 15 dodaje si´ ust. 15a i 15b w brzmieniu:
„15a. Je˝eli warunek, o którym mowa w ust. 14
i 15, nie zosta∏ spe∏niony, podatnik nie
wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres
rozliczeniowy. W tym przypadku podatnik
wykazuje t´ dostaw´ w ewidencji, o której
mowa w art. 109 ust. 3, za nast´pny okres
rozliczeniowy jako dostaw´ towarów na
terytorium kraju, je˝eli przed up∏ywem
terminu do z∏o˝enia deklaracji podatkowej za ten nast´pny okres rozliczeniowy
podatnik nie otrzyma∏ dokumentów wskazujàcych, ˝e wystàpi∏a dostawa towarów
na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
przeznaczenia dla wysy∏anych lub transportowanych towarów.
15b. Otrzymanie dokumentów po terminie,
o którym mowa w ust. 15a, wskazujàcych,
˝e wystàpi∏a dostawa towarów na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego przeznaczenia dla wysy∏anych lub transportowanych towarów, uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku nale˝nego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym
podatnik otrzyma∏ te dokumenty.”;

17) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku gdy miejscem rozpocz´cia wysy∏ki lub transportu towarów jest terytorium
paƒstwa trzeciego, dostaw´ towarów dokonywanà przez podatnika lub podatnika podatku
od wartoÊci dodanej, który jest równie˝ podatnikiem z tytu∏u importu albo zaimportowania
tych towarów, uwa˝a si´ za dokonanà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego importu albo
zaimportowania tych towarów.”;
18) w art. 23:
a) w ust. 14 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzeda˝y wysy∏kowej z terytorium kraju
za dostaw´ dokonanà na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego przeznaczenia jest otrzymanie
przez podatnika, przed up∏ywem terminu do
z∏o˝enia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy, nast´pujàcych dokumentów, je-

19) w art. 27:
a) w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki,
edukacji, rozrywki oraz us∏ug podobnych do
tych us∏ug, takich jak targi i wystawy, a tak˝e us∏ug pomocniczych do tych us∏ug,”,
b) w ust. 4:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) doradczych, in˝ynierskich, prawniczych,
ksi´gowych oraz us∏ug podobnych do
tych us∏ug, w tym w szczególnoÊci:
a) us∏ug doradztwa w zakresie sprz´tu
komputerowego (PKWiU 72.1),
b) us∏ug doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2),
c) us∏ug prawniczych, rachunkowo-ksi´gowych, badania rynków i opinii pub-
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licznej, doradztwa w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i zarzàdzania (PKWiU 74.1),
d) us∏ug architektonicznych i in˝ynierskich (PKWiU 74.2) — z zastrze˝eniem
ust. 2 pkt 1,
e) us∏ug w zakresie badaƒ i analiz technicznych (PKWiU 74.3);”,
— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) us∏ug przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz us∏ug t∏umaczeƒ;”;
20) w art. 28:
a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku gdy us∏ugodawcà jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7
stosuje si´, je˝eli towary po wykonaniu
us∏ug zostanà w terminie 90 dni od wykonania na nich us∏ug wywiezione poza terytorium kraju.”,
b) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Wywiezienie towarów w terminie póêniejszym ni˝ okreÊlony w ust. 8 upowa˝nia podatnika do dokonania korekty podatku nale˝nego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym towary zosta∏y wywiezione.”,
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝ wskazane w ust. 1—8 oraz
w art. 22—27 miejsce Êwiadczenia przy
dostawie towarów, wewnàtrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów
i Êwiadczeniu us∏ug, uwzgl´dniajàc specyfik´ Êwiadczenia niektórych us∏ug, dostawy
niektórych towarów, wewnàtrzwspólnotowego nabycia lub importu niektórych towarów oraz przepisy Wspólnoty Europejskiej.”;
21) w art. 29:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podstaw´ opodatkowania zmniejsza si´
o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiàzkowych rabatów
(bonifikat, opustów, uznanych reklamacji
i skont) i o wartoÊç zwróconych towarów,
zwróconych kwot nienale˝nych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych
kwot dotacji, subwencji i innych dop∏at
o podobnym charakterze, z zastrze˝eniem
ust. 4a i 4b.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:
„4a. W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy okreÊlonej w wystawionej fakturze,
obni˝enia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania,
przed up∏ywem terminu do z∏o˝enia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub us∏ugi
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otrzyma∏ korekt´ faktury, potwierdzenia
otrzymania korekty faktury przez nabywc´
towaru lub us∏ugi, dla którego wystawiono
faktur´. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywc´ towaru lub us∏ugi korekty faktury po terminie z∏o˝enia deklaracji
podatkowej za dany okres rozliczeniowy
uprawnia podatnika do uwzgl´dnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
4b. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez
nabywc´ towaru lub us∏ugi nie stosuje si´:
1) w przypadku eksportu towarów, wewnàtrzwspólnotowej dostawy towarów
oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje si´ poza terytorium kraju;
2) wobec nabywców, na których rzecz jest
dokonywana sprzeda˝: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego,
us∏ug telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz us∏ug wymienionych w poz. 138 i 153 za∏àcznika nr 3 do
ustawy.
4c. Przepis ust. 4a stosuje si´ odpowiednio
w przypadku stwierdzenia pomy∏ki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano
kwot´ podatku wy˝szà ni˝ nale˝na.”,
c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje si´ do czynnoÊci
oddania w u˝ytkowanie wieczyste gruntu,
dokonywanego z równoczesnà dostawà
budynków lub budowli trwale z gruntem
zwiàzanych albo cz´Êci takich budynków
lub budowli.”,
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Je˝eli w okresie 5 lat od ustanowienia spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego jest zawierana umowa o przekszta∏cenie przys∏ugujàcego cz∏onkowi prawa na spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do
lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu, podstawà
opodatkowania jest kwota nale˝na z tytu∏u
tego przekszta∏cenia, pomniejszona o kwot´
nale˝nego podatku.”,
e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku dostawy towarów, o której
mowa w art. 7 ust. 2, podstawà opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt
wytworzenia, okreÊlone w momencie dostawy tych towarów.”,
f) uchyla si´ ust. 10a,
g) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Przepis ust. 10 stosuje si´ odpowiednio do
wewnàtrzwspólnotowej dostawy towarów,
o której mowa w art. 13 ust. 3, z zastrze˝eniem ust. 11a.”,
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2. W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik mo˝e wystawiç faktur´ przed powstaniem obowiàzku podatkowego i wystawi jà
w przewidzianym przepisami terminie,
a kwoty stosowane do okreÊlenia podstawy opodatkowania sà okreÊlone
w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na z∏ote dokonuje si´ wed∏ug
kursu Êredniego danej waluty obcej
og∏oszonego przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzieƒ roboczy poprzedzajàcy dzieƒ wystawienia faktury.

h) po ust. 11 dodaje si´ ust. 11a w brzmieniu:
„11a. W przypadku przemieszczenia towarów,
w stosunku do którego obowiàzek podatkowy powstaje na podstawie art. 20a
ust. 1, podstaw´ opodatkowania okreÊla
si´ zgodnie z ust. 1.”,
i) uchyla si´ ust. 23;
22) w art. 30:
a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Podstaw´ opodatkowania czynnoÊci maklerskich, czynnoÊci wynikajàcych z zarzàdzania
funduszami inwestycyjnymi, czynnoÊci wynikajàcych z umowy agencyjnej lub zlecenia,
poÊrednictwa, umowy komisu lub innych
us∏ug o podobnym charakterze stanowi dla:”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) prowadzàcego przedsi´biorstwo maklerskie, zarzàdzajàcego funduszami inwestycyjnymi, agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby Êwiadczàcej us∏ugi o podobnym charakterze — kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeƒ za wykonanie
us∏ugi, pomniejszona o kwot´ podatku,
z zastrze˝eniem ust. 3.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku gdy podatnik, dzia∏ajàc we
w∏asnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udzia∏ w Êwiadczeniu us∏ug, podstawà opodatkowania jest kwota nale˝na
z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug, pomniejszona
o kwot´ podatku.”;
23) w art. 31:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadkach, o których mowa w art. 12a
ust. 4—6, podstawà opodatkowania wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów
jest odpowiednio kwota, jakà nabywajàcy
jest lub by∏by obowiàzany zap∏aciç.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11,
podstawà opodatkowania jest cena nabycia
towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt
wytworzenia, okreÊlone w momencie nabycia tych towarów. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje
si´ odpowiednio.”;
24) po art. 31 dodaje si´ art. 31a w brzmieniu:
„Art. 31a. 1. W przypadku gdy kwoty stosowane
do okreÊlenia podstawy opodatkowania sà okreÊlone w walucie obcej,
przeliczenia na z∏ote dokonuje si´ wed∏ug kursu Êredniego danej waluty
obcej og∏oszonego przez Narodowy
Bank Polski na ostatni dzieƒ roboczy
poprzedzajàcy dzieƒ powstania obowiàzku podatkowego, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

3. W przypadku importu towarów przeliczenia na z∏ote dokonuje si´ zgodnie
z przepisami celnymi.”;
25) w art. 32 w ust. 1 pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1) ni˝sze od wartoÊci rynkowej, a nabywca towarów lub us∏ug nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90
oraz z przepisami wydanymi na podstawie
art. 92 ust. 3 pe∏nego prawa do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego;
2) ni˝sze od wartoÊci rynkowej, a dokonujàcy dostawy towarów lub us∏ugodawca nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi
na podstawie art. 92 ust. 3 pe∏nego prawa do
obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´
podatku naliczonego, a dostawa towarów lub
Êwiadczenie us∏ug sà zwolnione od podatku;
3) wy˝sze od wartoÊci rynkowej, a dokonujàcy
dostawy towarów lub us∏ugodawca nie ma
zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pe∏nego
prawa do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego
o kwot´ podatku naliczonego”;
26) w art. 33:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 1 i 2, sà obowiàzani do obliczenia i wykazania w zg∏oszeniu celnym kwoty podatku, z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych stawek, z zastrze˝eniem art. 33b.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podatnik jest obowiàzany w terminie 10 dni,
liczàc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokoÊci nale˝noÊci podatkowych, do wp∏acenia kwoty obliczonego podatku, z zastrze˝eniem art. 33a—33c.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Naczelnik urz´du celnego jest obowiàzany
do poboru podatku nale˝nego z tytu∏u importu towarów, z zastrze˝eniem art. 33a i 33c.”;
27) po art. 33 dodaje si´ art. 33a—33c w brzmieniu:
„Art. 33a. 1. W przypadku gdy towary zostanà obj´te na terytorium kraju procedurà
uproszczonà, o której mowa w art. 76
ust. 1 lit. b lub c rozporzàdzenia Rady
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(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE
L 302 z 19.10.1992, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której
okresem rozliczeniowym jest miesiàc
kalendarzowy, podatnik mo˝e rozliczyç kwot´ podatku nale˝nego z tytu∏u importu towarów w deklaracji podatkowej sk∏adanej za okres, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy
z tytu∏u importu tych towarów.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ pod warunkiem:
1) przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urz´du celnego, przed
którym podatnik dokonuje formalnoÊci zwiàzanych z importem towarów, wydanych nie wczeÊniej
ni˝ 6 miesi´cy przed dokonaniem
importu:
a) zaÊwiadczeƒ o braku zaleg∏oÊci
we wp∏atach nale˝nych sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne oraz
we wp∏atach poszczególnych
podatków stanowiàcych dochód
bud˝etu paƒstwa, przekraczajàcych odr´bnie z ka˝dego tytu∏u,
w tym odr´bnie w ka˝dym podatku, odpowiednio 3 % kwoty
nale˝nych sk∏adek i nale˝nych
zobowiàzaƒ podatkowych w poszczególnych podatkach; udzia∏
zaleg∏oÊci w kwocie sk∏adek lub
podatku ustala si´ w stosunku
do kwoty nale˝nych wp∏at za
okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaleg∏oÊç,
b) potwierdzenia zarejestrowania
podatnika jako podatnika VAT
czynnego;
2) przedstawienia organowi celnemu w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu nale˝noÊci celnych
zabezpieczenia w wysokoÊci równej kwocie podatku, który ma byç
rozliczony w deklaracji podatkowej.
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2) rezygnacji z rozliczania podatku na
zasadach okreÊlonych w ust. 1 —
przed poczàtkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.
5. W przypadku gdy obj´cie towaru procedurà uproszczonà, o której mowa
w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporzàdzenia wymienionego w ust. 1, dokonywane jest przez przedstawiciela poÊredniego w rozumieniu przepisów
celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje podatnikowi,
na rzecz którego sk∏adane jest zg∏oszenie celne. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
mo˝e zostaç przedstawione przez
przedstawiciela poÊredniego.
6. Warunku, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, nie stosuje si´ po up∏ywie okresu rozliczeniowego, za który sk∏adana
jest deklaracja podatkowa, o której
mowa w ust. 1, pod warunkiem
przedstawienia organowi celnemu
dokumentów potwierdzajàcych z∏o˝enie deklaracji podatkowej, w której
wykazano kwot´ podatku nale˝nego
z tytu∏u tego importu.
Art. 33b. 1. W przypadku stosowania przez podatnika, o którym mowa w art. 17
ust. 1 pkt 1 i 2, pojedynczego pozwolenia, o którym mowa w art. 1 pkt 13
tiret pierwsze i drugie rozporzàdzenia
Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiajàcego przepisy
w celu wykonania rozporzàdzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1,
z póên. zm.), podatnik jest obowiàzany do obliczenia i wykazania kwoty
podatku nale˝nego z tytu∏u importu
towarów w deklaracji dla importu towarów, zwanej dalej „deklaracjà importowà”.

4. Podatnik jest obowiàzany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urz´du celnego oraz naczelnika urz´du
skarbowego o:

2. Deklaracja importowa jest sk∏adana
naczelnikowi urz´du celnego w terminie do 16. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy z tytu∏u
importu towarów, nie póêniej jednak
ni˝ przed z∏o˝eniem deklaracji podatkowej. W przypadku gdy towary powinny byç przedstawiane lub udost´pniane do kontroli tylko w jednym
urz´dzie celnym, podatnik mo˝e z∏o˝yç deklaracj´ importowà zbiorczà za
okres miesi´czny.

1) zamiarze rozliczania podatku na zasadach okreÊlonych w ust. 1 —
przed poczàtkiem okresu rozliczeniowego, od którego b´dzie stosowa∏ takie rozliczenie;

3. Podatnik jest obowiàzany w terminie,
o którym mowa w ust. 2, do wp∏acenia kwot podatku wykazanych w deklaracjach importowych, z zastrze˝eniem art. 33a.

3. Warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
nie stosuje si´, je˝eli naczelnik urz´du
celnego posiada z∏o˝one przez podatnika aktualne dokumenty.
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4. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 2, 3, 6 i 7
stosuje si´ odpowiednio.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór deklaracji importowej, wraz z objaÊnieniami co
do sposobu jej wype∏nienia, miejsce
i sposób sk∏adania deklaracji importowej oraz w∏aÊciwoÊç miejscowà naczelnika urz´du celnego, o którym
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc:
1) zakres zadaƒ wykonywanych przez
naczelnika urz´du celnego;
2) specyfik´ pojedynczych pozwoleƒ;
3) potrzeb´ zapewnienia kontroli prawid∏owoÊci rozliczania podatku.
Art. 33c. W przypadku importu towarów dor´czanych w formie przesy∏ek przez operatora publicznego w rozumieniu art. 3
pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.
— Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r.
Nr 189, poz. 1159) do podatku z tytu∏u
importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209,
poz. 1320) stosuje si´ odpowiednio.”;
28) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do nale˝noÊci podatkowych okreÊlonych
zgodnie z art. 33 ust. 1, z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w art. 33a, stosuje si´ odpowiednio przepisy celne dotyczàce powiadamiania d∏u˝nika o kwocie nale˝noÊci wynikajàcych z d∏ugu celnego.”;
29) uchyla si´ art. 35;
30) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnik jest obowiàzany zap∏aciç ró˝nic´
mi´dzy podatkiem wynikajàcym z decyzji naczelnika urz´du celnego, o których mowa
w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a podatkiem:
1) pobranym przez ten organ,
2) nale˝nym z tytu∏u importu towarów wykazanym przez podatnika w:
a) zg∏oszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub
b) deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b
— w terminie 10 dni, liczàc od dnia dor´czenia
tych decyzji.”;
31) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Organem
podatkowym
w∏aÊciwym
w sprawie post´powaƒ dotyczàcych ulg
w sp∏acie zobowiàzaƒ podatkowych
w podatku oraz zwrotu nadp∏aty podatku
jest naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy dla podatnika.”;
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32) w art. 41:
a) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6. Stawk´ podatku 0 % stosuje si´ w eksporcie
towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod
warunkiem ˝e podatnik przed up∏ywem terminu do z∏o˝enia deklaracji podatkowej za
dany okres rozliczeniowy otrzyma∏ dokument potwierdzajàcy wywóz towaru poza
terytorium Wspólnoty.
7. Je˝eli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie
zosta∏ spe∏niony, podatnik nie wykazuje tej
dostawy w ewidencji, o której mowa
w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy,
lecz w okresie nast´pnym, stosujàc stawk´
podatku 0 %, pod warunkiem otrzymania
dokumentu wymienionego w ust. 6 przed
up∏ywem terminu do z∏o˝enia deklaracji podatkowej za ten nast´pny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie okreÊlonym w zdaniu poprzednim majà
zastosowanie stawki w∏aÊciwe dla dostawy
tego towaru na terytorium kraju.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzajàcego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie póêniejszym ni˝
okreÊlony w ust. 6 i 7 upowa˝nia podatnika
do dokonania korekty podatku nale˝nego
w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma∏ ten dokument.”,
c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio
w eksporcie towarów, o którym mowa
w art. 2 pkt 8 lit. b, je˝eli podatnik przed
up∏ywem terminu do z∏o˝enia deklaracji
podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokona∏ dostawy towarów, posiada
kopi´ dokumentu, w którym urzàd celny
okreÊlony w przepisach celnych potwierdzi∏ wywóz tych towarów poza terytorium
Wspólnoty. Z dokumentu, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, musi wynikaç to˝samoÊç towaru b´dàcego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje
si´ odpowiednio.”,
d) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w za∏àczniku
nr 3 do ustawy w uk∏adzie odpowiadajàcym Nomenklaturze Scalonej (CN).”;
33) w art. 42:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podatnik przed up∏ywem terminu do z∏o˝enia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji
dowody, ˝e towary b´dàce przedmiotem
wewnàtrzwspólnotowej dostawy zosta∏y
wywiezione z terytorium kraju i dostarczone
do nabywcy na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego inne ni˝ terytorium kraju.”,
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b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dokument wywozu wype∏nia si´ w trzech
egzemplarzach, z których: jeden jest wydawany nabywcy, drugi — podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, trzeci — podatnik przesy∏a wraz z fakturà, o której mowa
w art. 106 ust. 6, do w∏aÊciwej jednostki, która na podstawie art. 3 rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1798/2003 z dnia 7 paêdziernika
2003 r. w sprawie wspó∏pracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartoÊci dodanej i uchylajàcego rozporzàdzenie (EWG)
nr 218/92 (Dz. Urz. UE L 264 z 15.10.2003,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 9, t. 01, str. 392), dokonuje z innymi
paƒstwami cz∏onkowskimi wymiany informacji o podatku oraz o podatku od wartoÊci
dodanej, zwanej dalej „biurem wymiany informacji o podatku VAT”.”,
c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Je˝eli warunek, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, nie zosta∏ spe∏niony przed up∏ywem
terminu do z∏o˝enia deklaracji podatkowej
za:
1) okres kwartalny albo okres miesi´czny,
je˝eli ten miesi´czny okres jest ostatnim
w kwartale — podatnik nie wykazuje tej
dostawy w ewidencji, o której mowa
w art. 109 ust. 3, za ten okres; podatnik
wykazuje t´ dostaw´ w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za nast´pny
okres rozliczeniowy ze stawkà w∏aÊciwà
dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, je˝eli przed up∏ywem terminu do z∏o˝enia deklaracji podatkowej za
ten nast´pny okres rozliczeniowy nie
posiada dowodów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2;
2) okres miesi´czny, je˝eli ten miesi´czny
okres jest pierwszym lub drugim
w kwartale — podatnik nie wykazuje tej
dostawy w ewidencji, o której mowa
w art. 109 ust. 3, za dany okres miesi´czny, lecz za okres miesi´czny, za który
w terminie do z∏o˝enia deklaracji podatkowej za ten okres posiada dowody,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie póêniej jednak ni˝ za ostatni w kwartale
okres miesi´czny; w przypadku nieotrzymania tych dowodów przed up∏ywem
terminu do z∏o˝enia deklaracji podatkowej za ostatni w kwartale okres miesi´czny, dostaw´ t´ wykazuje si´ za ten
ostatni okres miesi´czny ze stawkà w∏aÊciwà dla dostawy danego towaru na terytorium kraju.”,
d) po ust. 12 dodaje si´ ust. 12a w brzmieniu:
„12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12
pkt 1, otrzymanie dowodów, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, upowa˝nia podatnika do wykazania wewnàtrzwspólnotowej
dostawy towarów ze stawkà 0 % w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za
okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta
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zosta∏a dokonana, i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowujàcej, o której mowa
w art. 100 ust. 1.”,
e) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Otrzymanie przez podatnika dowodów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie
póêniejszym ni˝ termin do z∏o˝enia deklaracji podatkowej za ostatni w kwartale
okres miesi´czny, o którym mowa
w ust. 12 pkt 2, upowa˝nia podatnika do
wykazania wewnàtrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawkà 0 % za ten ostatni
w kwartale okres miesi´czny i dokonania
korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio
informacji
podsumowujàcej,
o której mowa w art. 100 ust. 1.”,
f) dodaje si´ ust. 17 w brzmieniu:
„17. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporzàdzenia, jednostk´ organizacyjnà, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owej realizacji obowiàzków
zwiàzanych z wymianà informacji o podatku oraz o podatku od wartoÊci dodanej.”;
34) w art. 43:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dostaw´ towarów u˝ywanych, pod warunkiem ˝e w stosunku do tych towarów nie
przys∏ugiwa∏o dokonujàcemu ich dostawy
prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego;”,
— pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) dostaw´ budynków, budowli lub ich
cz´Êci, z wyjàtkiem gdy:
a) dostawa jest dokonywana w ramach
pierwszego zasiedlenia lub przed
nim,
b) pomi´dzy pierwszym zasiedleniem
a dostawà budynku, budowli lub ich
cz´Êci up∏ynà∏ okres krótszy ni˝ 2 lata;”,
— po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:
„10a) dostaw´ budynków, budowli lub ich
cz´Êci nieobj´tà zwolnieniem, o którym
mowa w pkt 10, pod warunkiem ˝e:
a) w stosunku do tych obiektów nie
przys∏ugiwa∏o dokonujàcemu ich
dostawy prawo do obni˝enia kwoty
podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego,
b) dokonujàcy ich dostawy nie ponosi∏
wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których mia∏ prawo do
obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego,
a je˝eli ponosi∏ takie wydatki, to by∏y one ni˝sze ni˝ 30 % wartoÊci poczàtkowej tych obiektów;”,
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— w pkt 14 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 15 i 16 w brzmieniu:
„15) dzia∏alnoÊç w zakresie gier losowych,
zak∏adów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegajàcà opodatkowaniu
podatkiem od gier na zasadach okreÊlonych w odr´bnej ustawie;
16) dostaw´ towarów, o której mowa
w art. 7 ust. 2 pkt 2, przez producenta,
której przedmiotem sà produkty spo˝ywcze, z wyjàtkiem napojów alkoholowych o zawartoÊci alkoholu powy˝ej
1,2 % oraz napojów alkoholowych b´dàcych mieszaninà piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartoÊç alkoholu przekracza 0,5 %, je˝eli sà one
przekazywane na rzecz organizacji po˝ytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele dzia∏alnoÊci charytatywnej prowadzonej przez te
organizacje.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przez towary u˝ywane, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, rozumie si´ ruchomoÊci, których okres u˝ywania przez podatnika dokonujàcego ich dostawy wyniós∏ co najmniej
pó∏ roku po nabyciu prawa do rozporzàdzania tymi towarami jak w∏aÊciciel.”,
c) uchyla si´ ust. 6,
d) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Warunku, o którym mowa w ust. 1
pkt 10a lit. b, nie stosuje si´, je˝eli budynki,
budowle lub ich cz´Êci w stanie ulepszonym by∏y wykorzystywane przez podatnika
do czynnoÊci opodatkowanych przez co
najmniej 5 lat.”,
e) dodaje si´ ust. 10—12 w brzmieniu:
„10. Podatnik mo˝e zrezygnowaç ze zwolnienia
od podatku, o którym mowa w ust. 1
pkt 10, i wybraç opodatkowanie dostawy
budynków, budowli lub ich cz´Êci, pod warunkiem ˝e dokonujàcy dostawy i nabywca
budynku, budowli lub ich cz´Êci:
1) sà zarejestrowani jako podatnicy VAT
czynni;
2) z∏o˝à, przed dniem dokonania dostawy
tych obiektów w∏aÊciwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urz´du skarbowego, zgodne oÊwiadczenie, ˝e wybierajà
opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich cz´Êci.
11. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 10
pkt 2, musi równie˝ zawieraç:
1) imiona i nazwiska lub nazw´, adresy
oraz numery identyfikacji podatkowej
dokonujàcego dostawy oraz nabywcy;
2) planowanà dat´ zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich cz´Êci;
3) adres budynku, budowli lub ich cz´Êci.

Poz. 1320

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16,
stosuje si´ pod warunkiem prowadzenia
szczegó∏owej dokumentacji przez dokonujàcego dostawy towarów potwierdzajàcej
dokonanie dostawy na rzecz organizacji
po˝ytku publicznego, z przeznaczeniem
wy∏àcznie na cele dzia∏alnoÊci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.”;
35) w art. 46:
a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) za napoje alkoholowe uwa˝a si´ piwo, wino,
aperitify na bazie wina lub alkoholu, koniaki, likiery lub napoje spirytusowe i inne podobne, klasyfikowane wed∏ug kodów obj´tych pozycjami od 2203 do 2209 Nomenklatury Scalonej (CN);
2) za tytoƒ i wyroby tytoniowe uwa˝a si´ wyroby klasyfikowane wed∏ug kodów obj´tych
pozycjami od 2401 do 2403 Nomenklatury
Scalonej (CN);”,
b) w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:
„4) kwoty wyra˝one w euro przelicza si´ przy
zastosowaniu
kursu
obowiàzujàcego
w pierwszym dniu roboczym paêdziernika
poprzedniego roku podatkowego, publikowanego w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, przy czym wyra˝one w z∏otych
kwoty wynikajàce z przeliczenia zaokràgla
si´ do pe∏nych z∏otych w ten sposób, ˝e koƒcówki kwot wynoszàce mniej ni˝ 50 groszy
pomija si´, a koƒcówki kwot wynoszàce
50 i wi´cej groszy podwy˝sza si´ do pe∏nych
z∏otych.”;
36) w art. 47:
a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Zwalnia si´ od podatku import rzeczy osobistego u˝ytku osoby fizycznej przenoszàcej
miejsce zamieszkania z terytorium paƒstwa
trzeciego na terytorium kraju, je˝eli ∏àcznie
sà spe∏nione nast´pujàce warunki:”,
— pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1) rzeczy s∏u˝y∏y do osobistego u˝ytku tej
osobie w miejscu zamieszkania na terytorium paƒstwa trzeciego, z tym ˝e towary
nieprzeznaczone do konsumpcji musia∏y
s∏u˝yç do takiego u˝ytku przez okres co
najmniej 6 miesi´cy przed dniem, w którym osoba ta przesta∏a mieç miejsce zamieszkania na terytorium paƒstwa trzeciego;
2) rzeczy b´dà u˝ywane na terytorium kraju
do takiego samego celu, w jakim by∏y u˝ywane na terytorium paƒstwa trzeciego;
3) osoba fizyczna mia∏a miejsce zamieszkania na terytorium paƒstwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej
12 miesi´cy poprzedzajàcych zmian´
miejsca zamieszkania;”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Import rzeczy osobistego u˝ytku jest zwolniony od podatku, je˝eli rzeczy zosta∏y zg∏oszone do procedury dopuszczenia do obrotu
przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia przeniesienia przez osob´, o której mowa
w ust. 1, miejsca zamieszkania na terytorium kraju, z zachowaniem warunku okreÊlonego w ust. 4.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zwolnienie od podatku, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´ tak˝e do importu rzeczy
stanowiàcych mienie osoby fizycznej, zg∏oszonych do procedury dopuszczenia do obrotu przed dniem przeniesienia przez t´ osob´ miejsca zamieszkania na terytorium kraju, je˝eli osoba ta zobowià˝e si´ do przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium
kraju przed up∏ywem 6 miesi´cy od dnia
przedstawienia organowi celnemu takiego
zobowiàzania oraz zostanie z∏o˝one zabezpieczenie w celu zagwarantowania pokrycia
kwoty podatku. Termin okreÊlony w ust. 1
pkt 1 liczy si´ od dnia dopuszczenia towaru
do obrotu na terytorium kraju.”,
d) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) do importu rzeczy osobistego u˝ytku osoby
fizycznej, która mia∏a miejsce zamieszkania
na terytorium paƒstwa trzeciego przez okres
krótszy ni˝ 12 miesi´cy, ale nie krótszy ni˝
6 miesi´cy, je˝eli osoba ta uprawdopodobni, ˝e nie mia∏a wp∏ywu na skrócenie okresu
tego zamieszkania;
2) w przypadku gdy osoba, o której mowa
w ust. 1, nie zachowa∏a terminu okreÊlonego w ust. 3, je˝eli osoba ta uprawdopodobni, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez jej winy.”;
37) w art. 48 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Zwalnia si´ od podatku import, z zastrze˝eniem ust. 3, rzeczy osobistego u˝ytku, w tym
tak˝e rzeczy nowych, nale˝àcych do osoby
przenoszàcej miejsce zamieszkania z terytorium paƒstwa trzeciego na terytorium kraju
w zwiàzku z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego,
je˝eli osoba ta mia∏a miejsce zamieszkania na
terytorium paƒstwa trzeciego przez okres co
najmniej 12 miesi´cy poprzedzajàcych zmian´
tego miejsca.
2. Zwolnienie od podatku stosuje si´ tak˝e do importu prezentów zwyczajowo ofiarowanych
w zwiàzku z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego
przez osoby, o których mowa w ust. 1, przesy∏anych przez osoby majàce miejsce zamieszkania na terytorium paƒstwa trzeciego, pod warunkiem ˝e wartoÊç poszczególnych prezentów
nie jest wy˝sza ni˝ kwota wyra˝ona w z∏otych
odpowiadajàca równowartoÊci 1 000 euro.”;
38) art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Zwalnia si´ od podatku import towarów przywo˝onych w baga˝u osobistym podró˝nego przybywajàcego
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z terytorium paƒstwa trzeciego na terytorium kraju, je˝eli iloÊç i rodzaj tych
towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, a wartoÊç
tych towarów nie przekracza kwoty
wyra˝onej w z∏otych odpowiadajàcej
równowartoÊci 300 euro.
2. W przypadku podró˝nych w transporcie lotniczym i morskim zwolnienie,
o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
do importu towarów, których wartoÊç
nie przekracza kwoty wyra˝onej w z∏otych odpowiadajàcej równowartoÊci
430 euro.
3. Do celów stosowania progów pieni´˝nych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
mo˝na dzieliç wartoÊci jednego towaru.
4. Je˝eli ∏àczna wartoÊç towarów przywo˝onych przez podró˝nego przekracza wartoÊci kwot wyra˝onych w z∏otych, o których mowa w ust. 1—3,
zwolnienie od podatku jest udzielane
do wysokoÊci tych kwot w stosunku
do towarów, które mog∏yby byç obj´te
takim zwolnieniem, gdyby by∏y przywiezione oddzielnie.
5. Przez baga˝ osobisty, o którym mowa
w ust. 1, rozumie si´ ca∏y baga˝, który
podró˝ny jest w stanie przedstawiç organom celnym, wje˝d˝ajàc na terytorium kraju, jak równie˝ baga˝, który
przedstawi on póêniej organom celnym, pod warunkiem przedstawienia
dowodu, ˝e baga˝ ten by∏ zarejestrowany jako baga˝ towarzyszàcy w momencie wyruszenia w podró˝ przez
przedsi´biorstwo, które by∏o odpowiedzialne za jego przewóz. Baga˝ osobisty obejmuje paliwo znajdujàce si´
w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwo
znajdujàce si´ w przenoÊnym kanistrze, którego iloÊç nie przekracza 10 litrów, z zastrze˝eniem art. 77.
6. Przez przywóz o charakterze niehandlowym, o którym mowa w ust. 1, rozumie si´ przywóz spe∏niajàcy nast´pujàce warunki:
1) odbywa si´ okazjonalnie;
2) obejmuje wy∏àcznie towary na w∏asny u˝ytek podró˝nych lub ich rodzin
lub towary przeznaczone na prezenty.
7. Na potrzeby stosowania zwolnienia,
o którym mowa w ust. 2, przez:
1) podró˝nych w transporcie lotniczym rozumie si´ wszystkich pasa˝erów podró˝ujàcych drogà powietrznà, z wy∏àczeniem prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym; prywatne loty o charakterze
rekreacyjnym oznaczajà u˝ycie statku powietrznego przez jego w∏aÊci-
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ciela lub innà osob´ fizycznà lub
prawnà korzystajàcà z niego na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny
sposób, w celach innych ni˝ zarobkowe, w szczególnoÊci w celu innym ni˝ przewóz pasa˝erów lub towarów lub Êwiadczenie us∏ug za
wynagrodzeniem lub wykonywanie
zadaƒ organów publicznych;
2) podró˝nych w transporcie morskim
rozumie si´ wszystkich pasa˝erów
podró˝ujàcych drogà morskà, z wy∏àczeniem prywatnych rejsów morskich o charakterze rekreacyjnym;
prywatne rejsy morskie o charakterze rekreacyjnym oznaczajà u˝ycie
pe∏nomorskiej jednostki p∏ywajàcej
przez jej w∏aÊciciela lub innà osob´
fizycznà lub prawnà korzystajàcà
z niej na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, w celach innych ni˝ zarobkowe, w szczególnoÊci
w celu innym ni˝ przewóz pasa˝erów
lub towarów lub Êwiadczenie us∏ug
za wynagrodzeniem lub wykonywanie zadaƒ organów publicznych.
8. Zwalnia si´ od podatku import towarów w ramach nast´pujàcych norm:
1) napoje alkoholowe, je˝eli sà przywo˝one przez podró˝nego, który
ukoƒczy∏ 17 lat:
a) napoje powsta∏e w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy obj´toÊciowej alkoholu powy˝ej 22 %, alkohol etylowy nieska˝ony o mocy obj´toÊciowej alkoholu wynoszàcej 80 % i wi´cej —
1 litr lub
b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy obj´toÊciowej alkoholu nieprzekraczajàcej 22 % — 2 litry, i
c) wina niemusujàce — 4 litry, i
d) piwa — 16 litrów;
2) wyroby tytoniowe, je˝eli sà przywo˝one w transporcie lotniczym lub
transporcie morskim przez podró˝nego, który ukoƒczy∏ 17 lat:
a) papierosy — 200 sztuk lub
b) cygaretki (cygara o masie nie
wi´kszej ni˝ 3 g/sztuk´) —
100 sztuk, lub
c) cygara — 50 sztuk, lub
d) tytoƒ do palenia — 250 g;
3) wyroby tytoniowe, je˝eli sà przywo˝one w transporcie innym ni˝ lotniczy lub morski przez podró˝nego,
który ukoƒczy∏ 17 lat:
a) papierosy — 40 sztuk lub
b) cygaretki (cygara o masie nie
wi´kszej ni˝ 3 g/sztuk´) —
20 sztuk, lub
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c) cygara — 10 sztuk, lub
d) tytoƒ do palenia — 50 g.
9. Zwalnia si´ od podatku import napojów alkoholowych, je˝eli sà przywo˝one przez podró˝nego, który ukoƒczy∏
17 lat, który ma miejsce zamieszkania
w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie
nadgranicznej, lub jest cz∏onkiem za∏ogi Êrodków transportu wykorzystywanych do podró˝y z terytorium paƒstwa
trzeciego na terytorium kraju w ramach nast´pujàcych norm:
1) napoje powsta∏e w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy obj´toÊciowej alkoholu powy˝ej 22 %,
alkohol etylowy nieska˝ony o mocy
obj´toÊciowej alkoholu wynoszàcej
80 % i wi´cej — 0,5 litra lub
2) alkohol i napoje alkoholowe o mocy
obj´toÊciowej alkoholu nieprzekraczajàcej 22 % — 0,5 litra, i
3) wina niemusujàce — 0,5 litra, i
4) piwa — 2 litry.
10. W przypadku gdy podró˝ny, o którym
mowa w ust. 9, udowodni, ˝e udaje si´
poza stref´ nadgranicznà w kraju lub
nie wraca ze strefy nadgranicznej sàsiadujàcego terytorium paƒstwa trzeciego, zastosowanie ma zwolnienie,
o którym mowa w ust. 8. Je˝eli jednak
pracownik zatrudniony w strefie nadgranicznej lub cz∏onek za∏ogi Êrodka
transportu wykorzystywanego do podró˝y z terytorium paƒstwa trzeciego
na terytorium kraju, przywozi towary
w ramach wykonywania pracy, zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w ust. 9.
11. Zwolnienie w ramach norm, o którym
mowa w ust. 8 pkt 1 i ust. 9, mo˝na stosowaç do dowolnego po∏àczenia ró˝nych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w ust. 8
pkt 1 lit. a i b i ust. 9 pkt 1 i 2, pod warunkiem ˝e suma wartoÊci procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnieƒ nie przekracza 100 %.
12. Zwolnienie w ramach norm, o którym
mowa w ust. 8 pkt 2 i 3, mo˝na stosowaç do dowolnego po∏àczenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem ˝e
suma wartoÊci procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnieƒ nie przekracza 100 %.
13. Do ogólnej wartoÊci kwot, o których
mowa w ust. 1 i 2, wyra˝onych w z∏otych nie jest wliczana:
1) wartoÊç towarów, o których mowa
w ust. 8 i 9;
2) wartoÊç paliwa, o którym mowa
w ust. 5;
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3) wartoÊç baga˝u osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie;
4) wartoÊç produktów leczniczych niezb´dnych do spe∏nienia osobistych
potrzeb podró˝nego.
14. Przepisy ust. 1—13 stosuje si´ równie˝, je˝eli podró˝ny, którego podró˝
obejmowa∏a tranzyt przez terytorium
paƒstwa trzeciego lub rozpoczyna∏a
si´ na jednym z terytoriów, o których
mowa w art. 2 pkt 3 lit. b i c, nie jest
w stanie wykazaç, ˝e towary przewo˝one w jego baga˝u osobistym zosta∏y
nabyte na ogólnych zasadach opodatkowania na terytorium Wspólnoty
i nie dotyczy ich zwrot podatku lub podatku od wartoÊci dodanej. Przelot bez
làdowania nie jest uwa˝any za tranzyt.”;
39) art. 81 otrzymuje brzmienie:
„Art. 81. Zwolnienia, o których mowa w art. 47—80,
stosuje si´ w przypadku zastosowania
zwolnieƒ od c∏a, z wyjàtkiem art. 56 i art. 74
ust. 1 pkt 19.”;
40) w art. 83:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) importu Êrodków transportu morskiego, rybo∏ówstwa morskiego i statków
ratowniczych morskich (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;”,
— w pkt 25 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) posiada dowód, ˝e nale˝noÊç za towar
zosta∏a zap∏acona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku majàcym siedzib´ na terytorium kraju lub na
rachunek podatnika w spó∏dzielczej kasie
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, której jest
cz∏onkiem;”,
b) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podatnik posiada dowód, ˝e nale˝noÊç za
us∏ug´ zosta∏a zap∏acona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku majàcym siedzib´ na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spó∏dzielczej kasie
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, której jest
cz∏onkiem.”;
41) w art. 86:
a) w ust. 2:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku importu towarów — suma
kwot podatku wynikajàca z dokumentu
celnego i deklaracji importowej, z zastrze˝eniem pkt 5;”,
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— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) kwota podatku nale˝nego z tytu∏u importu towarów — w przypadkach, o których
mowa w art. 33a.”,
b) w ust. 8 w pkt 2 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) dostawy towarów, o której mowa w art. 43
ust. 1 pkt 16.”,
c) w ust. 10:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik
otrzyma∏ faktur´ albo dokument celny,
z zastrze˝eniem pkt 2—5 oraz ust. 11, 12,
16 i 18;”,
— dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) w przypadkach, o których mowa w ust. 2
pkt 5 — w rozliczeniu za okres, w którym
powsta∏ obowiàzek podatkowy w podatku nale˝nym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a;
2b) w rozliczeniu za okres, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy w podatku
nale˝nym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33b;”,
— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegajàcej na wpisie do rejestru zgodnie
z przepisami celnymi — za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokona∏ wpisu
do rejestru; obni˝enie kwoty podatku nale˝nego nast´puje pod warunkiem dokonania przez podatnika zap∏aty podatku
wykazanego w tym rejestrze, z zastrze˝eniem art. 33a;”,
— dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) w przypadku decyzji, o których mowa
w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 — w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma∏ decyzj´; obni˝enie kwoty podatku nale˝nego nast´puje pod warunkiem dokonania
przez podatnika zap∏aty podatku wynikajàcego z decyzji.”,
d) po ust. 10 dodaje si´ ust. 10a w brzmieniu:
„10a. W przypadku gdy nabywca towaru lub
us∏ugi otrzyma∏ korekt´ faktury, o której
mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiàzany do zmniejszenia kwoty podatku
naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym t´ korekt´ faktury otrzyma∏. Je˝eli podatnik nie obni˝y∏ kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego okreÊlonego w fakturze, której korekta dotyczy,
a prawo do takiego obni˝enia mu przys∏uguje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzgl´dnia si´ w rozliczeniu za
okres, w którym podatnik dokonuje tego
obni˝enia.”,
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e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Je˝eli podatnik nie dokona obni˝enia kwoty podatku nale˝nego w terminach okreÊlonych w ust. 10, mo˝e obni˝yç kwot´ podatku nale˝nego w deklaracji podatkowej za
jeden z dwóch nast´pnych okresów rozliczeniowych.”,
f) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. W przypadku otrzymania faktury, o której
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporzàdzania towarem
jak w∏aÊciciel albo przed wykonaniem us∏ugi, prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego powstaje z chwilà nabycia prawa
do rozporzàdzania towarem lub z chwilà
wykonania us∏ugi.”,
g) po ust. 12 dodaje si´ ust. 12a w brzmieniu:
„12a. Przepisu ust. 12 nie stosuje si´ do przypadków, gdy:
1) faktura dokumentuje czynnoÊci, od których obowiàzek podatkowy powsta∏
zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7,
9—11;
2) nabycie prawa do dysponowania towarem jak w∏aÊciciel lub wykonanie us∏ugi nastàpi∏o przed up∏ywem terminu do
z∏o˝enia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokona∏ obni˝enia podatku nale˝nego o podatek naliczony wynikajàcy z faktury.”,
h) ust. 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Je˝eli w okresie rozliczeniowym podatnik
nie wykonywa∏ czynnoÊci opodatkowanych
na terytorium kraju oraz nie wykonywa∏
czynnoÊci poza terytorium kraju kwot´ podatku naliczonego mo˝e przenieÊç do rozliczenia na nast´pny okres rozliczeniowy.”;
42) w art. 87:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zwrot ró˝nicy podatku, z zastrze˝eniem
ust. 6, nast´puje w terminie 60 dni od dnia
z∏o˝enia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku majàcym siedzib´ na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spó∏dzielczej kasie
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, której jest
cz∏onkiem, wskazane w zg∏oszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odr´bnych
przepisach. Je˝eli zasadnoÊç zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik
urz´du skarbowego mo˝e przed∏u˝yç ten
termin do czasu zakoƒczenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynnoÊci sprawdzajàcych, kontroli
podatkowej lub post´powania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub post´powania kontrolnego na
podstawie przepisów o kontroli skarbowej.
Je˝eli przeprowadzone przez organ czynnoÊci wyka˝à zasadnoÊç zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urzàd skarbowy
wyp∏aca podatnikowi nale˝nà kwot´ wraz
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z odsetkami w wysokoÊci odpowiadajàcej
op∏acie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia p∏atnoÊci podatku lub jego roz∏o˝enia na raty.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku wyd∏u˝enia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urzàd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu
ró˝nicy podatku w terminie wymienionym
w ust. 2 zdanie pierwsze, je˝eli podatnik
wraz z wnioskiem z∏o˝y w urz´dzie skarbowym zabezpieczenie majàtkowe w kwocie
odpowiadajàcej kwocie wnioskowanego
zwrotu podatku. Je˝eli wniosek wraz z zabezpieczeniem zosta∏ z∏o˝ony na 13 dni
przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w ust. 2, lub póêniej, zwrotu dokonuje si´
w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia tego zabezpieczenia.”,
c) uchyla si´ ust. 3—4,
d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4f w brzmieniu:
„4a. Zabezpieczenie majàtkowe, o którym mowa w ust. 2a, mo˝e byç z∏o˝one w formie:
1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) por´czenia banku;
3) weksla z por´czeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy
bank wystawcy czeku;
5) papierów wartoÊciowych na okaziciela
o okreÊlonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów
wartoÊciowych i listów zastawnych
o okreÊlonym terminie wykupu, wyemitowanych we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek przez podmiot mogàcy byç
gwarantem lub por´czycielem zgodnie
z przepisami Ordynacji podatkowej.
4b. Zabezpieczenie majàtkowe, o którym mowa
w ust. 2a, dotyczàce zwrotu podatku w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ wyra˝onej w z∏otych
kwocie
odpowiadajàcej
równowartoÊci
1 000 euro, mo˝e byç z∏o˝one w formie
weksla. Przeliczenia kwoty wyra˝onej w euro
dokonuje si´ wed∏ug Êredniego kursu euro
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski
na ostatni dzieƒ roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych.
4c. Do zabezpieczeƒ majàtkowych, o których
mowa w ust. 2a, przepisy art. 33e—33g
Ordynacji podatkowej stosuje si´ odpowiednio.
4d. Naczelnik urz´du skarbowego odmawia
przyj´cia zabezpieczenia, je˝eli stwierdzi,
˝e z∏o˝one zabezpieczenie:
1) nie zapewni pokrycia w ca∏oÊci wyp∏acanej kwoty zwrotu, o której mowa
w ust. 2a, lub
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2) nie zapewni w sposób pe∏ny pokrycia
w terminie wyp∏acanej kwoty zwrotu —
w przypadku zabezpieczenia z okreÊlonym terminem wa˝noÊci.
4e. Zabezpieczenie majàtkowe zostaje zwolnione w dniu nast´pujàcym po dniu:
1) zakoƒczenia przez organ podatkowy weryfikacji, o której mowa w ust. 2 —
w przypadku zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 2a;
2) w którym up∏yn´∏o 180 dni od dnia z∏o˝enia deklaracji podatkowej, w której
by∏a wykazana kwota zwrotu podatku
— w przypadku, o którym mowa
w ust. 5a.
4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje
si´:
1) w przypadku wszcz´cia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej:
a) post´powania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie — do czasu zakoƒczenia tego post´powania, lub
b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie — do up∏ywu terminu 3 miesi´cy
od dnia zakoƒczenia kontroli, je˝eli
w tym terminie nie wszcz´to post´powania podatkowego;
2) w przypadku wszcz´cia post´powania
kontrolnego zgodnie z przepisami
o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie
— do czasu zakoƒczenia tego post´powania;
3) w przypadku stwierdzenia, ˝e podatnik
w z∏o˝onej deklaracji podatkowej wykaza∏ kwot´ zwrotu ró˝nicy podatku lub
zwrotu podatku naliczonego nienale˝nà
lub wy˝szà od kwoty nale˝nej i jà otrzyma∏ — do czasu uregulowania powsta∏ej
zaleg∏oÊci podatkowej.”;
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Na umotywowany wniosek, podatnikom
dokonujàcym dostawy towarów lub Êwiadczenia us∏ug poza terytorium kraju i niedokonujàcym
sprzeda˝y
opodatkowanej,
przys∏uguje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1,
w terminie okreÊlonym w ust. 2 zdanie
pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie
i trzecie, ust. 2a i ust. 4a—4f stosuje si´ odpowiednio.”,
f) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku gdy podatnik nie wykona∏
w okresie rozliczeniowym czynnoÊci opodatkowanych na terytorium kraju oraz
czynnoÊci wymienionych w art. 86 ust. 8
pkt 1, podatnikowi przys∏uguje, na jego
umotywowany wniosek z∏o˝ony wraz z deklaracjà podatkowà, zwrot kwoty podatku
naliczonego, podlegajàcego odliczeniu od
podatku nale˝nego w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w ter-
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minie 180 dni od dnia z∏o˝enia rozliczenia,
z zastrze˝eniem art. 86 ust. 19. Na pisemny
wniosek podatnika urzàd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, w terminie 60 dni, je˝eli podatnik z∏o˝y w urz´dzie skarbowym zabezpieczenie majàtkowe. Przepisy ust. 2 zdanie
drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a—4f stosuje
si´ odpowiednio.”,
g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Na wniosek podatnika, z∏o˝ony wraz z deklaracjà podatkowà, urzàd skarbowy jest obowiàzany zwróciç ró˝nic´ podatku, o której
mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, liczàc od
dnia z∏o˝enia rozliczenia, w przypadku gdy
kwoty podatku naliczonego, wykazane
w deklaracji podatkowej, wynikajà z:
1) faktur dokumentujàcych kwoty nale˝noÊci, które zosta∏y w ca∏oÊci zap∏acone,
z uwzgl´dnieniem art. 22 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.4)),
2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa
w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zosta∏y
przez podatnika zap∏acone,
3) importu towarów rozliczanego zgodnie
z art. 33a, wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów, importu us∏ug lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest
ich nabywca, je˝eli w deklaracji podatkowej zosta∏a wykazana kwota podatku nale˝nego od tych transakcji
— przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie
i trzecie, ust. 2a, 4a—4f stosuje si´ odpowiednio.”,
h) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Ró˝nic´ podatku niezwróconà przez urzàd
skarbowy w terminach, o których mowa
w ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 5a, traktuje
si´ jako nadp∏at´ podatku podlegajàcà oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.”,
i) uchyla si´ ust. 8 i 9,
j) w ust. 11 uchyla si´ pkt 2,
k) dodaje si´ ust. 13 w brzmieniu:
„13. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy sposób przyjmowania zabezpieczeƒ, o których mowa w ust. 2a,
2) inne ni˝ wymienione w ust. 4a formy zabezpieczeƒ oraz sposób ich przyjmowania
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zabezpieczenia zwracanej kwoty podatku.”;
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888
i Nr 171, poz. 1056.
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43) w art. 88:
a) w ust. 1:
— uchyla si´ pkt 2,
— w pkt 4 uchyla si´ lit. a,
b) uchyla si´ ust. 2 i 3;
44) w art. 89a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnik mo˝e skorygowaç podatek nale˝ny
z tytu∏u dostawy towarów lub Êwiadczenia
us∏ug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoÊci, których nieÊciàgalnoÊç zosta∏a uprawdopodobniona, z zastrze˝eniem
ust. 2—5. Korekta podatku dotyczy równie˝
kwoty podatku przypadajàcej na cz´Êç kwoty wierzytelnoÊci odpisanej jako nieÊciàgalna lub której nieÊciàgalnoÊç zosta∏a uprawdopodobniona.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. NieÊciàgalnoÊç wierzytelnoÊci uwa˝a si´ za
uprawdopodobnionà w przypadku, gdy wierzytelnoÊç nie zosta∏a uregulowana w ciàgu
180 dni od up∏ywu terminu jej p∏atnoÊci
okreÊlonego w umowie lub na fakturze.”,
c) w ust. 2 pkt 4—6 otrzymujà brzmienie:
„4) wierzytelnoÊci nie zosta∏y zbyte;
5) od daty wystawienia faktury dokumentujàcej wierzytelnoÊç nie up∏yn´∏y 2 lata, liczàc
od koƒca roku, w którym zosta∏a wystawiona;
6) wierzyciel zawiadomi∏ d∏u˝nika o zamiarze
skorygowania podatku nale˝nego ze wzgl´du na wystàpienie okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 1, a d∏u˝nik w ciàgu 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulowa∏ nale˝noÊci w jakiejkolwiek formie.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Korekta podatku nale˝nego mo˝e nastàpiç
w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym up∏ynà∏ termin okreÊlony w ust. 2 pkt 6,
nie wczeÊniej ni˝ w rozliczeniu za okres,
w którym wierzyciel uzyska∏ potwierdzenie
odbioru przez d∏u˝nika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela
potwierdzenia odbioru przez d∏u˝nika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6.”;
45) w art. 89b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, i nieuregulowania nale˝noÊci w terminie 14 dni od
dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (d∏u˝nik) jest obowiàzany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegajàcego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powi´kszenia kwoty
podatku nale˝nego, o kwot´ podatku wynikajàcà z nieuregulowanych faktur, poprzez korekt´ deklaracji za okres, w którym dokona∏ odliczenia.”;
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46) w art. 90 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza
si´ obrotu uzyskanego z dostawy towarów
i us∏ug, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym sà zaliczane przez podatnika
do Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych podlegajàcych amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego u˝ytkowania gruntów, je˝eli sà zaliczane do Êrodków
trwa∏ych podatnika — u˝ywanych przez podatnika na potrzeby jego dzia∏alnoÊci.”;
47) w art. 91:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku towarów i us∏ug, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym
sà zaliczane przez podatnika do Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych podlegajàcych amortyzacji,
a tak˝e gruntów i praw wieczystego u˝ytkowania gruntów, je˝eli zosta∏y zaliczone do
Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych i prawnych nabywcy, z wy∏àczeniem
tych, których wartoÊç poczàtkowa nie przekracza 15 000 z∏, korekty, o której mowa
w ust. 1, podatnik dokonuje w ciàgu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomoÊci
i praw wieczystego u˝ytkowania gruntów —
w ciàgu 10 lat, liczàc od roku, w którym zosta∏y oddane do u˝ytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, dotyczy jednej piàtej, a w przypadku nieruchomoÊci i praw wieczystego
u˝ytkowania gruntów — jednej dziesiàtej
kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu
lub wytworzeniu. W przypadku Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, których wartoÊç poczàtkowa nie
przekracza 15 000 z∏, przepis ust. 1 stosuje
si´ odpowiednio, z tym ˝e korekty dokonuje
si´ po zakoƒczeniu roku, w którym zosta∏y
oddane do u˝ytkowania.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Obowiàzek dokonywania korekt w ciàgu
10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
op∏at rocznych pobieranych z tytu∏u oddania gruntu w u˝ytkowanie wieczyste;
w przypadku tych op∏at przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.”,
c) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:
„3. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje si´ w deklaracji podatkowej sk∏adanej za
pierwszy okres rozliczeniowy roku nast´pujàcego po roku podatkowym, za który dokonuje si´ korekty, a w przypadku zakoƒczenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej — w deklaracji
podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.
4. W przypadku gdy w okresie korekty, o której
mowa w ust. 2, nastàpi sprzeda˝ towarów
lub us∏ug, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostanà opodatkowane zgodnie
z art. 14, uwa˝a si´, ˝e te towary lub us∏ugi
sà nadal wykorzystywane na potrzeby czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu u tego
podatnika, a˝ do koƒca okresu korekty.
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna byç dokonana jednorazowo
w odniesieniu do ca∏ego pozosta∏ego okresu
korekty. Korekty dokonuje si´ w deklaracji
podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastàpi∏a sprzeda˝, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 —
w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powsta∏ obowiàzek podatkowy.”,
d) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) opodatkowane — w celu dokonania korekty
przyjmuje si´, ˝e dalsze wykorzystanie tego
towaru lub us∏ugi jest zwiàzane z czynnoÊciami opodatkowanymi;
2) zwolnione od podatku lub nie podlega∏y
opodatkowaniu — w celu dokonania korekty przyjmuje si´, ˝e dalsze wykorzystanie tego towaru lub us∏ugi jest zwiàzane wy∏àcznie z czynnoÊciami zwolnionymi od podatku
lub niepodlegajàcymi opodatkowaniu.”,
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku, gdy podatnik mia∏ prawo do
obni˝enia kwot podatku nale˝nego o ca∏à
kwot´ podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub us∏ugi i dokona∏ takiego obni˝enia, albo nie mia∏ takiego prawa, a nast´pnie zmieni∏o si´ prawo
do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego
o kwot´ podatku naliczonego od tego towaru lub us∏ugi.”,
f) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a—7d w brzmieniu:
„7a. W przypadku towarów i us∏ug, które na
podstawie przepisów o podatku dochodowym sà zaliczane przez podatnika do Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych podlegajàcych amortyzacji, a tak˝e gruntów i praw wieczystego
u˝ytkowania gruntów, je˝eli zosta∏y zaliczone do Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci
niematerialnych i prawnych nabywcy,
z wy∏àczeniem tych, których wartoÊç poczàtkowa nie przekracza 15 000 z∏, korekty,
o której mowa w ust. 7, dokonuje si´ na zasadach okreÊlonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje si´ przy ka˝dej kolejnej zmianie prawa
do odliczeƒ, je˝eli zmiana ta nast´puje
w okresie korekty.
7b. W przypadku towarów i us∏ug innych ni˝
wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych
przez podatnika do dzia∏alnoÊci gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje si´ na zasadach okreÊlonych w ust. 1,
ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrze˝eniem
ust. 7c.
7c. Je˝eli zmiana prawa do obni˝enia podatku
nale˝nego wynika z przeznaczenia towarów
lub us∏ug, o których mowa w ust. 7b, wy∏àcznie do wykonywania czynnoÊci, w stosunku do których nie przys∏uguje prawo do
obni˝enia podatku nale˝nego, lub wy∏àcz-
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nie do czynnoÊci, w stosunku do których takie prawo przys∏uguje — korekty, o której
mowa w ust. 7, dokonuje si´ w deklaracji
podatkowej sk∏adanej za okres rozliczeniowy, w którym wystàpi∏a ta zmiana. Korekty
tej nie dokonuje si´, je˝eli od koƒca okresu
rozliczeniowego, w którym wydano towary
lub us∏ugi do u˝ytkowania, up∏yn´∏o
12 miesi´cy.
7d. W przypadku zmiany prawa do obni˝enia
podatku nale˝nego o podatek naliczony od
towarów i us∏ug, innych ni˝ wymienione
w ust. 7a i 7b, w szczególnoÊci towarów
handlowych lub surowców i materia∏ów,
nabytych z zamiarem wykorzystania ich do
czynnoÊci, w stosunku do których przys∏uguje pe∏ne prawo do obni˝enia podatku
nale˝nego lub do czynnoÊci, w stosunku
do których prawo do obni˝enia podatku
nale˝nego nie przys∏uguje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia
tej zmiany, korekty podatku naliczonego
dokonuje si´ w deklaracji podatkowej sk∏adanej za okresy rozliczeniowe, w których
wystàpi∏a ta zmiana.”,
g) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku transakcji zbycia przedsi´biorstwa lub zorganizowanej cz´Êci przedsi´biorstwa korekta okreÊlona w ust. 1—8 jest
dokonywana przez nabywc´ przedsi´biorstwa lub nabywc´ zorganizowanej cz´Êci
przedsi´biorstwa.”;
48) w art. 92 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2;
49) uchyla si´ art. 93—95;
50) w art. 97:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Naczelnik urz´du skarbowego rejestruje
podmiot, który dokona∏ zawiadomienia
zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE.”,
b) uchyla si´ ust. 5—8,
c) uchyla si´ ust. 12;
51) w art. 98 uchyla si´ ust. 3;
52) w art. 99:
a) ust. 3—7 otrzymujà brzmienie:
„3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni ni˝
podatnicy rozliczajàcy si´ metodà kasowà,
mogà równie˝ sk∏adaç deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz´du skarbowego, najpóêniej do 25. dnia drugiego miesiàca kwarta∏u, za który b´dzie po
raz pierwszy z∏o˝ona kwartalna deklaracja
podatkowa. Podatnik rozpoczynajàcy w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
rozpoczà∏ wykonywanie tych czynnoÊci.
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4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogà
ponownie sk∏adaç deklaracje podatkowe za
okresy miesi´czne, nie wczeÊniej jednak ni˝
po up∏ywie 4 kwarta∏ów, za które sk∏adali
deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz´du skarbowego w terminie do dnia z∏o˝enia deklaracji podatkowej za pierwszy miesi´czny
okres rozliczeniowy, jednak nie póêniej ni˝
z dniem up∏ywu terminu z∏o˝enia tej deklaracji.
5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, sk∏adajà deklaracje podatkowe za okresy miesi´czne poczàwszy
od rozliczenia za miesiàc nast´pujàcy po
kwartale, w którym nastàpi∏o przekroczenie
kwot powodujàce utrat´ prawa do rozliczania si´ metodà kasowà. Przepis ust. 3 zdanie
pierwsze stosuje si´ odpowiednio.
6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do
podatników, którzy zrezygnowali z prawa do
rozliczania si´ metodà kasowà.
7. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do podatników zwolnionych od podatku na podstawie
art. 113 oraz podmiotów wykonujàcych wy∏àcznie czynnoÊci zwolnione od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie
przepisów wydanych na podstawie art. 82
ust. 3, chyba ˝e przys∏uguje im zwrot ró˝nicy podatku lub zwrot podatku naliczonego
zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3.”,
b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1—3 i 8—11, wraz z objaÊnieniami co do sposobu prawid∏owego
ich wype∏nienia oraz terminu i miejsca ich
sk∏adania, w celu umo˝liwienia rozliczenia
podatku.”;
53) w art. 103:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Podatnicy oraz podmioty wymienione
w art. 108 sà obowiàzani, bez wezwania naczelnika urz´du skarbowego, do obliczania
i wp∏acania podatku za okresy miesi´czne
w terminie do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy, na rachunek urz´du
skarbowego, z zastrze˝eniem ust. 2—4 oraz
art. 33 i 33b.
2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2
i 3, sà obowiàzani, bez wezwania naczelnika
urz´du skarbowego, do obliczania i wp∏acania podatku za okresy kwartalne w terminie
do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po
kwartale, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy, na rachunek urz´du skarbowego,
z zastrze˝eniem ust. 2a—2g, 3 i 4 oraz
art. 33.”,
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b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2g w brzmieniu:
„2a. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3,
inni ni˝ mali podatnicy, sà obowiàzani, bez
wezwania naczelnika urz´du skarbowego,
do wp∏acania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiàc kwarta∏u w wysokoÊci 1/3 kwoty nale˝nego zobowiàzania
podatkowego wynikajàcej z deklaracji podatkowej z∏o˝onej za poprzedni kwarta∏ —
w terminie do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po ka˝dym z kolejnych miesi´cy, za
które jest wp∏acana zaliczka.
2b. Kwot´ nale˝nego zobowiàzania podatkowego przyjmuje si´ za zerowà, je˝eli w wyniku rozliczenia za dany kwarta∏, zobowiàzanie takie nie wystàpi lub je˝eli z rozliczenia tego b´dzie wynika∏a kwota zwrotu podatku naliczonego lub ró˝nicy podatku,
o której mowa w art. 87 ust. 1.
2c. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale nale˝ne zobowiàzanie
podatkowe by∏o zerowe w rozumieniu
ust. 2b, nie powstaje obowiàzek wp∏acania
zaliczek na podatek. Podatnik mo˝e wp∏aciç
zaliczk´ na podatek w wysokoÊci faktycznego rozliczenia za miesiàc, za który jest
wp∏acana zaliczka na podatek.
2d. Przepisy ust. 2a—2c stosuje si´ odpowiednio do podatników:
1) rozpoczynajàcych w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych w art. 5, je˝eli przewidywana
przez podatnika wartoÊç sprzeda˝y przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, kwoty
okreÊlone w art. 2 pkt 25, z tym ˝e
w kwartale, w którym podatnik rozpoczà∏
wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
nie powstaje obowiàzek wp∏acania zaliczek;
2) którzy w trakcie roku podatkowego przekroczà kwoty, o których mowa w art. 2
pkt 25, a w przypadku podatników rozpoczynajàcych w trakcie roku podatkowego
wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych
w art. 5 — kwoty okreÊlone zgodnie
z pkt 1, z tym ˝e wp∏ata zaliczek obowiàzuje od kwarta∏u nast´pujàcego po kwartale, w którym nastàpi∏o to przekroczenie.
2e. Podatnicy rozpoczynajàcy dokonywanie
rozliczeƒ za okresy kwartalne, którzy w poprzednim kwartale rozliczali si´ za okresy
miesi´czne — zaliczki, o których mowa
w ust. 2a, wp∏acajà w pierwszym kwartale,
za który b´dà si´ rozliczaç za okresy kwartalne, w wysokoÊci:
1) za pierwszy miesiàc tego kwarta∏u —
w wysokoÊci nale˝nego zobowiàzania
podatkowego za pierwszy miesiàc ostatniego kwarta∏u, w którym rozliczali si´ za
okresy miesi´czne,
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2) za drugi miesiàc tego kwarta∏u — w wysokoÊci nale˝nego zobowiàzania podatkowego za drugi miesiàc ostatniego
kwarta∏u, w którym rozliczali si´ za okresy miesi´czne
— przy czym przepis ust. 2c stosuje si´ odpowiednio.
2f. Podatnicy, o których mowa w ust. 2a—2e,
mogà wp∏acaç zaliczki w wysokoÊci faktycznego rozliczenia za miesiàc, za który wp∏acana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urz´du skarbowego. Zawiadomienie nale˝y z∏o˝yç najpóêniej z chwilà wp∏aty zaliczki za pierwszy
miesiàc pierwszego kwarta∏u, od którego
zaliczki b´dà ustalane w wysokoÊci okreÊlonej w zdaniu pierwszym, jednak nie póêniej
ni˝ z up∏ywem terminu do jej zap∏aty.
2g. Podatnik mo˝e zrezygnowaç z metody obliczania zaliczek, o której mowa w ust. 2f, nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch kwarta∏ów.
Za rezygnacj´ z tej metody obliczania wysokoÊci zaliczek uznaje si´ wp∏acenie zaliczki za pierwszy miesiàc kwarta∏u w wysokoÊci obliczonej zgodnie z ust. 2a.”;
54) art. 104 otrzymuje brzmienie:
„Art. 104. 1. Przepisy art. 21 i art. 86 ust. 16—18
stosuje si´ równie˝ do podatników
rozpoczynajàcych w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynnoÊci
okreÊlonych w art. 5, je˝eli przewidywana przez podatnika wartoÊç sprzeda˝y nie przekroczy, w proporcji do
okresu prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, kwot okreÊlonych w art. 2
pkt 25.
2. W przypadku przekroczenia kwot
okreÊlonych zgodnie z ust. 1 podatnik
traci prawo do rozliczania si´ metodà
kasowà poczàwszy od okresu rozliczeniowego nast´pujàcego po kwartale, w którym nastàpi∏o to przekroczenie, oraz w nast´pnym roku podatkowym.”;
55) w art. 106 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, w odniesieniu do niektórych rodzajów us∏ug lub towarów, inny ni˝ okreÊlony
w art. 31a ust. 1 sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do okreÊlenia podstawy
opodatkowania, z uwzgl´dnieniem specyfiki
rozliczania nale˝noÊci z tytu∏u Êwiadczenia
tych us∏ug lub dostaw tych towarów.”;
56) w art. 109:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku stwierdzenia, ˝e podatnik nie
prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1,
albo prowadzi jà w sposób nierzetelny, a na
podstawie dokumentacji nie jest mo˝liwe
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ustalenie wartoÊci sprzeda˝y, naczelnik
urz´du skarbowego lub organ kontroli skarbowej okreÊli, w drodze oszacowania, wartoÊç sprzeda˝y opodatkowanej i ustali od
niej kwot´ podatku nale˝nego. Je˝eli nie
mo˝na okreÊliç przedmiotu opodatkowania,
kwot´ podatku ustala si´ przy zastosowaniu
stawki 22 %.”,
b) uchyla si´ ust. 4—8;
57) art. 110 otrzymuje brzmienie:
„Art. 110. W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej oraz osoby fizyczne nie
sà obowiàzane do prowadzenia ewidencji okreÊlonej w art. 109 ust. 3
w zwiàzku z dokonywaniem sprzeda˝y
zwolnionej od podatku na podstawie
art. 43 i art. 82 ust. 3, dokonajà sprzeda˝y opodatkowanej i nie zap∏acà podatku
nale˝nego, a na podstawie dokumentacji nie jest mo˝liwe ustalenie wartoÊci
tej sprzeda˝y, naczelnik urz´du skarbowego lub organ kontroli skarbowej
okreÊli, w drodze oszacowania, wartoÊç
sprzeda˝y opodatkowanej i ustali od
niej kwot´ podatku nale˝nego. Je˝eli
nie mo˝na okreÊliç przedmiotu opodatkowania, kwot´ podatku ustala si´ przy
zastosowaniu stawki 22 %.”;
58) w art. 111:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku stwierdzenia, ˝e podatnik narusza obowiàzek okreÊlony w ust. 1, naczelnik urz´du skarbowego lub organ kontroli
skarbowej ustala za okres do momentu rozpocz´cia prowadzenia ewidencji obrotu
i kwot podatku nale˝nego przy zastosowaniu kas rejestrujàcych, dodatkowe zobowiàzanie podatkowe w wysokoÊci odpowiadajàcej 30 % kwoty podatku naliczonego przy
nabyciu towarów i us∏ug. W stosunku do
osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszà odpowiedzialnoÊç za wykroczenie
skarbowe albo za przest´pstwo skarbowe,
dodatkowego zobowiàzania podatkowego
nie ustala si´.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Podatnicy, którzy rozpocznà ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nale˝nego
w obowiàzujàcych terminach, mogà odliczyç od tego podatku kwot´ wydatkowanà
na zakup ka˝dej z kas rejestrujàcych zg∏oszonych na dzieƒ rozpocz´cia (powstania obowiàzku) ewidencjonowania w wysokoÊci
90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie wi´cej jednak ni˝ 700 z∏.
5. W przypadku gdy podatnik rozpoczà∏ ewidencjonowanie obrotu w obowiàzujàcych
terminach i wykonuje wy∏àcznie czynnoÊci
zwolnione od podatku lub jest podatnikiem
zwolnionym od podatku na podstawie
art. 113 ust. 1 lub 9, urzàd skarbowy dokonu-
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je zwrotu kwoty okreÊlonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku majàcym siedzib´ na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spó∏dzielczej kasie
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, której jest
cz∏onkiem, w terminie do 25. dnia od daty
z∏o˝enia wniosku przez podatnika.”,
c) dodaje si´ ust. 6a—6c w brzmieniu:
„6a. Kasa rejestrujàca s∏u˝àca do prowadzenia
ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniaç prawid∏owe zaewidencjonowanie
podstawowych danych dotyczàcych zawieranych transakcji, w tym wysokoÊci uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku nale˝nego, oraz musi przechowywaç
te dane lub te˝ zapewniaç bezpieczny ich
przekaz na zewn´trzne noÊniki danych.
6b. Producenci krajowi i importerzy kas rejestrujàcych sà obowiàzani do uzyskania dla
kas s∏u˝àcych do prowadzenia ewidencji,
o której mowa w ust. 1, potwierdzenia
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych, ˝e kasy te spe∏niajà funkcje
wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszà odpowiadaç.
Potwierdzenie wydaje si´ na czas okreÊlony
i mo˝e byç ono cofni´te w przypadku:
1) wprowadzenia do obrotu kas rejestrujàcych niezgodnych z kryteriami i warunkami technicznymi, którym muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce, oraz z∏o˝onymi dokumentami (w tym wzorcem kasy), o których mowa w ust. 9 pkt 2;
2) niezorganizowania serwisu kas lub jego
prowadzenia niezgodnie z warunkami,
o których mowa w ust. 9 pkt 4;
3) zakoƒczenia dzia∏alnoÊci przez producenta krajowego lub importera kas;
4) nieprzestrzegania innych warunków wynikajàcych z przepisów wydanych na
podstawie ust. 9.
6c. Producenci krajowi i importerzy kas rejestrujàcych, którzy uzyskali potwierdzenie,
o którym mowa w ust. 6b, sà obowiàzani
do zorganizowania serwisu kas dokonujàcego mi´dzy innymi przeglàdów technicznych kas.”,
d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe kryteria i warunki techniczne, którym muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce,
2) dane, które powinien zawieraç wniosek
producenta krajowego lub importera kas
o wydanie potwierdzenia wymienionego
w ust. 6b, jak równie˝ rodzaje dokumentów, w tym oÊwiadczeƒ, oraz urzàdzeƒ,
które majà byç przedstawione wraz
z wnioskiem,
3) warunki stosowania kas przez podatników,
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4) warunki zorganizowania i prowadzenia
serwisu kas, majàce znaczenie dla ewidencjonowania,
5) okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b,
6) terminy oraz zakres obowiàzkowych
przeglàdów, o których mowa w ust. 6
— uwzgl´dniajàc potrzeb´ zabezpieczenia
zaewidencjonowanych danych, koniecznoÊç zapewnienia konsumentowi prawa do
otrzymania dowodu nabycia towarów lub
us∏ug z uwidocznionà kwotà podatku oraz
mo˝liwoÊç kontroli przez niego czynnoÊci
dotyczàcych prawid∏owego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzajàcego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu rozwiàzania
techniczne dotyczàce konstrukcji kas.”;
59) w art. 113:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przepis ust. 5 stosuje si´ równie˝ do podatników, którzy rezygnujà ze zwolnienia, o którym mowa w:
1) ust. 1 lub
2) ust. 9 — w przypadku podatników rozpoczynajàcych w trakcie roku podatkowego
wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych
w art. 5, którzy wykonali pierwszà czynnoÊç
— pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urz´du skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed poczàtkiem miesiàca, w którym rezygnujà ze zwolnienia.”,
b) uchyla si´ ust. 8,
c) ust. 9—12 otrzymujà brzmienie:
„9. Podatnik rozpoczynajàcy w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych w art. 5 jest zwolniony od podatku,
je˝eli przewidywana przez niego wartoÊç
sprzeda˝y nie przekroczy, w proporcji do
okresu prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej w roku podatkowym, kwoty okreÊlonej
w ust. 1.
10. Je˝eli faktyczna wartoÊç sprzeda˝y, w proporcji do okresu prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwot´ okreÊlonà w ust. 1, zwolnienie okreÊlone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwy˝ka sprzeda˝y ponad
wartoÊç okreÊlonà w zdaniu pierwszym,
a obowiàzek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartoÊci. Przepis ust. 5
zdanie trzecie stosuje si´ odpowiednio.
11. Podatnik, który utraci∏ prawo do zwolnienia
od podatku lub zrezygnowa∏ z tego zwolnienia, mo˝e, nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie roku, liczàc od koƒca roku, w którym utraci∏
prawo do zwolnienia lub zrezygnowa∏ z tego
zwolnienia, ponownie skorzystaç ze zwolnienia okreÊlonego w ust. 1.
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12. W przypadku gdy mi´dzy podatnikiem, o którym mowa w ust. 1 lub 9, a kontrahentem istnieje zwiàzek, o którym mowa w art. 32
ust. 2—4, który wp∏ywa na wykazywanà
przez podatnika w transakcjach z tym kontrahentem wartoÊç sprzeda˝y w ten sposób,
˝e jest ona ni˝sza ni˝ wartoÊç rynkowa, dla
okreÊlenia momentu utraty mocy zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 5
i ust. 10, uwzgl´dnia si´ wartoÊç rynkowà
tych transakcji.”;
60) w art. 116:
a) w ust. 6 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Zrycza∏towany zwrot podatku zwi´ksza u nabywcy produktów rolnych kwot´ podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zap∏aty, pod warunkiem ˝e:”,
b) ust. 9a otrzymuje brzmienie:
„9a. Przez nale˝noÊci za towary i us∏ugi dostarczane rolnikowi rycza∏towemu, o których
mowa w ust. 8, rozumie si´ równie˝ potràcenia, je˝eli wynikajà z innych ustaw, rozporzàdzeƒ Rady UE lub tytu∏ów wykonawczych (egzekucyjnych).”,
c) po ust. 9a dodaje si´ ust. 9b w brzmieniu:
„9b. Przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje si´ do dokumentów stwierdzajàcych dokonanie zap∏aty w formie zaliczki po spe∏nieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1.
W przypadku gdy zaliczki obejmujà ca∏à
kwot´ nale˝noÊci z tytu∏u nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje si´, pod warunkiem ˝e podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi
i wyda rolnikowi rycza∏towemu dokument
potwierdzajàcy nabycie produktów rolnych, w którym zostanà równie˝ wykazane
dane identyfikujàce dokumenty potwierdzajàce dokonanie zap∏aty zaliczki na rachunek bankowy rolnika rycza∏towego.”;
61) w art. 120 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. a—d otrzymujà brzmienie:
„a) obrazy, kola˝e i podobne tablice, malowid∏a
oraz rysunki wykonane w ca∏oÊci przez artyst´, inne ni˝ plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, in˝ynieryjnych, przemys∏owych, handlowych, topograficznych i im
podobnych, r´cznie zdobione artyku∏y wyprodukowane, scenografi´ teatralnà, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub
im podobne wykonane z malowanego p∏ótna (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1),
b) oryginalne sztychy, druki i litografie sporzàdzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy,
czarno-bia∏e lub kolorowe, z∏o˝one z jednego
lub kilku arkuszy, w ca∏oÊci wykonane przez
artyst´, niezale˝nie od zastosowanego przez
niego procesu lub materia∏u, z wy∏àczeniem
wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU
ex 92.31.10-00.90),
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c) oryginalne rzeêby oraz posàgi z dowolnego
materia∏u, pod warunkiem ˝e zosta∏y one
wykonane w ca∏oÊci przez artyst´; odlewy
rzeêby, których liczba jest ograniczona do
8 egzemplarzy, a wykonanie by∏o nadzorowane przez artyst´ lub jego spadkobierców
(CN 9703 00 00), (PKWiU 92.31.10-00.2),
d) gobeliny (CN 5805 00 00), (PKWiU 17.40.16-30.00) oraz tkaniny Êcienne (CN 6304),
(PKWiU ex 17.40.16-59.00 i 17.40.16-53.00)
wykonane r´cznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artyst´,
pod warunkiem ˝e ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,”,
b) pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2) przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie
si´:
a) znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple
pocztowe, koperty pierwszego obiegu,
ostemplowane materia∏y piÊmienne i im
podobne, ofrankowane, a je˝eli nieofrankowane, to uznane za niewa˝ne i nieprzeznaczone do u˝ytku jako wa˝ne Êrodki
p∏atnicze (CN 9704 00 00),
b) kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie
o wartoÊci zoologicznej, botanicznej,
mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej,
etnograficznej
lub
numizmatycznej
(CN 9705 00 00), a tak˝e przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43
ust. 1 pkt 7;
3) przez antyki rozumie si´ przedmioty, inne
ni˝ wymienione w pkt 1 i 2, których wiek
przekracza 100 lat (CN 9706 00 00);
4) przez towary u˝ywane rozumie si´ ruchome
dobra materialne nadajàce si´ do dalszego
u˝ytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne ni˝ okreÊlone w pkt 1—3 oraz inne
ni˝ metale szlachetne lub kamienie szlachetne (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).”;
62) w art. 129 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przed up∏ywem terminu do z∏o˝enia deklaracji
podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma∏ dokument okreÊlony w art. 128 ust. 2, zawierajàcy potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Wspólnoty.”;
63) w art. 136:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) adnotacj´ „VAT: Faktura WE uproszczona na
mocy art. 135—138 ustawy o ptu” lub „VAT:
Faktura WE uproszczona na mocy artyku∏u 141 dyrektywy 2006/112/WE”;”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku, gdy w procedurze uproszczonej ostatnim w kolejnoÊci podmiotem jest
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podatnik wymieniony w art. 15 lub osoba
prawna nieb´dàca podatnikiem w rozumieniu art. 15, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnàtrzwspólnotowych
zgodnie z art. 97, a drugim w kolejnoÊci podatnikiem jest podatnik podatku od wartoÊci
dodanej okreÊlony w art. 135 ust. 1 pkt 4
lit. b i c, który pos∏uguje si´ w procedurze
uproszczonej numerem identyfikacyjnym
wydanym mu na potrzeby tego podatku
przez paƒstwo cz∏onkowskie inne ni˝ Rzeczpospolita Polska, z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych w tym innym paƒstwie cz∏onkowskim przepisów w zakresie dokumentowania tej procedury.”;

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 52 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Przepis § 1 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio
wobec:
1) by∏ego wspólnika spó∏ki niemajàcej osobowoÊci prawnej,
2) osoby fizycznej, która zaprzesta∏a wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
— w zakresie zwrotu podatku dokonanego
im po rozwiàzaniu spó∏ki w przypadku,
o którym mowa w pkt 1, lub po zakoƒczeniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej w przypadku,
o którym mowa w pkt 2, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”;

64) uchyla si´ art. 137;
65) w art. 138 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepis ust. 3 stosuje si´, je˝eli sà spe∏nione
wszystkie warunki, o których mowa w art. 136,
do przeniesienia obowiàzku rozliczenia podatku
na ostatniego w kolejnoÊci podatnika VAT wymienionego w art. 15 lub na osob´ prawnà nieb´dàcà podatnikiem w rozumieniu art. 15, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji
wewnàtrzwspólnotowych zgodnie z art. 97.”;
66) za∏àcznik nr 7 do ustawy otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszej ustawy;

2) w art. 53a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 oraz dodaje si´ § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i us∏ug.”;
3) w art. 73 w § 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów
i us∏ug — dla podatników podatku od towarów i us∏ug.”;
4) w art. 77 w § 1:

67) w za∏àczniku nr 9 do ustawy dodaje si´ poz. 11
w brzmieniu:
„11

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2
pkt 1—3, z zastrze˝eniem § 2;”;

Pogrzebowy”

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.5)) w art. 72 ust. 1a otrzymuje
brzmienie:

b) dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) 30 dni od dnia z∏o˝enia deklaracji, o której
mowa w art. 73 § 2 pkt 4.”,
5) w art. 78 w § 3:

„1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd jest
przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i us∏ug na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem
pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaÊwiadczenie:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1
pkt 5 i § 2 — od dnia powstania nadp∏aty, je˝eli nadp∏ata nie zosta∏a zwrócona w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia zeznania lub
deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2
pkt 1—3, lub od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub
art. 274a;”;

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, mo˝e byç
zastàpione fakturà z wyszczególnionà kwotà
podatku od towarów i us∏ug potwierdzajàcà
dokonanie tej dostawy przez tego podatnika,
2) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, mo˝e byç
zastàpione fakturà dokumentujàcà czynnoÊci,
których podstawà opodatkowania jest mar˝a,
potwierdzajàcà dokonanie tej dostawy przez
tego podatnika
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b) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

— pod warunkiem ˝e odprzeda˝ pojazdów stanowi przedmiot dzia∏alnoÊci tego podatnika.”.
———————

„5) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1
pkt 7 — od dnia powstania nadp∏aty, je˝eli
nadp∏ata nie zosta∏a zwrócona w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia deklaracji, o której
mowa w art. 73 § 2 pkt 4, lub od dnia skorygowania deklaracji w trybie art. 274 lub
art. 274a.”;
———————

5)

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz. 1015.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316 i 1318.
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6) w art. 81b uchyla si´ § 3;
7) w art. 117a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 oraz dodaje si´ § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ do gwaranta lub por´czyciela, którego zabezpieczenie zosta∏o
przyj´te przez organ podatkowy, w zwiàzku
ze zwrotem podatku od towarów i us∏ug.”;
8) w art. 133 po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Stronà w post´powaniu podatkowym
w sprawach dotyczàcych zwrotu podatku
od towarów i us∏ug mo˝e byç wspólnik
spó∏ki wymienionej w art. 115 § 1, uprawniony na podstawie przepisów o podatku
od towarów i us∏ug do otrzymania zwrotu
podatku.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo
celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) uchyla si´ art. 40;
2) po art. 65 dodaje si´ art. 65a i 65b w brzmieniu:
„Art. 65a. 1. W przypadku dor´czania przez operatora publicznego w rozumieniu art. 3
pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca
2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2008 r. Nr 189, poz. 1159), zwanego
dalej „operatorem”, przesy∏ek zawierajàcych towary, w stosunku do których istnieje obowiàzek uiszczenia
nale˝noÊci przywozowych, operator
jest zobowiàzany pobraç te nale˝noÊci od odbiorcy przed wydaniem mu
przesy∏ki.
2. Pobrane nale˝noÊci przywozowe
operator jest zobowiàzany przekazaç
na rachunek w∏aÊciwej izby celnej
w terminie 10 dni od dnia wydania
przesy∏ki odbiorcy.
3. Najpóêniej nast´pnego dnia roboczego po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 2, operator jest zobowiàzany dostarczyç do urz´du celnego,
w którym przesy∏ka zosta∏a przedstawiona, dowód przekazania nale˝noÊci przywozowych wraz z wykazem
zawierajàcym numery dokumentów
celnych dotyczàcych przesy∏ki, dat´
wydania przesy∏ki odbiorcy oraz kwot´ nale˝noÊci przywozowych.
4. W przypadku niepobrania nale˝noÊci
przywozowych od odbiorcy przesy∏ki,
operator jest zobowiàzany do uiszczenia tych nale˝noÊci w terminie
10 dni od dnia wydania przesy∏ki odbiorcy.
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 4, operator jest zobowiàzany do zap∏aty odsetek w wysokoÊci przewidzianej dla
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odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych.
6. Odsetki, o których mowa w ust. 5, sà
naliczane od dnia nast´pujàcego po
dniu up∏ywu terminu przekazania lub
uiszczenia nale˝noÊci przywozowych
do dnia ich przekazania lub uiszczenia.
7. Odsetek, o których mowa w ust. 5,
nie nalicza si´, je˝eli ich wysokoÊç nie
przekracza trzykrotnoÊci wartoÊci
op∏aty pobieranej przez operatora
publicznego za traktowanie przesy∏ki
listowej jako przesy∏ki poleconej.
8. Organ celny, w drodze decyzji, okreÊla:
1) kwot´ nale˝noÊci przywozowych
wynikajàcà z dokumentów celnych
towarzyszàcych przesy∏ce, nieprzekazanych lub nieuiszczonych przez
operatora w terminie, o którym
mowa w ust. 2 lub 4;
2) równowartoÊç kwoty uiszczonej
przez Rzeczpospolità Polskà za nieterminowe przekazanie Êrodka
w∏asnego do bud˝etu Wspólnoty
spowodowane niedotrzymaniem
przez operatora terminów:
a) zwrotu organowi celnemu uzupe∏nionych i podpisanych przez
odbiorc´ przesy∏ki kart dokumentów celnych,
b) dostarczenia organowi celnemu
dowodu przekazania nale˝noÊci
przywozowych wraz z wykazem
zawierajàcym numery dokumentów celnych, dat´ pobrania
nale˝noÊci od odbiorcy oraz ich
kwot´.
9. Operator jest zobowiàzany do uiszczenia równowartoÊci kwoty, o której
mowa w ust. 8 pkt 2, pomniejszonej
o kwot´ odsetek, o których mowa
w ust. 5.
10. W przypadku gdy organ celny wyda,
na podstawie przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, decyzj´
o zwrocie lub umorzeniu w ca∏oÊci
lub cz´Êci nale˝noÊci przywozowych
wynikajàcych z dokumentów celnych, to:
1) zwrot tych nale˝noÊci nast´puje na
rzecz operatora, je˝eli operator
uiÊci∏ je w sytuacji, o której mowa
w ust. 4;
2) umorzenie tych nale˝noÊci nast´puje równie˝ w stosunku do operatora.
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Art. 65b. W przypadku przyj´cia przez operatora
przesy∏ek zawierajàcych towary przeznaczone do wywozu poza obszar celny
Wspólnoty, w stosunku do których na
nadawcy cià˝y obowiàzek uiszczenia
nale˝noÊci
wywozowych,
przepisy
art. 65a stosuje si´ odpowiednio, przy
czym termin okreÊlony w ust. 2 i 4 liczony jest od dnia, w którym nadawca
przesy∏ki uzupe∏ni∏ i podpisa∏ odpowiedni dokument celny.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U.
Nr 74, poz. 444) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, do celów
poboru podatku od towarów i us∏ug w imporcie,
wykaz towarów wymienionych w za∏àczniku do
ustawy w uk∏adzie odpowiadajàcym Nomenklaturze Scalonej (CN).”.
Art. 6. W przypadku rozwiàzania spó∏ki cywilnej
lub handlowej niemajàcej osobowoÊci prawnej lub
zaprzestania wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez osob´ fizycznà, w stosunku do której, zgodnie
z art. 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, nie powsta∏ obowiàzek podatkowy przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, a zgodnie
z art. 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, obowiàzek podatkowy nie
powsta∏by po wejÊciu w ˝ycie niniejszej ustawy, obowiàzek podatkowy powstaje zgodnie z art. 14 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 7. W przypadku eksportu towarów, w stosunku do którego zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, nie powsta∏ obowiàzek podatkowy przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, a zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, obowiàzek podatkowy nie powsta∏by po wejÊciu w ˝ycie
niniejszej ustawy, obowiàzek podatkowy powstaje
zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 8. 1. Przepis art. 19 ust. 16b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
stosuje si´ do podatników, którzy oddali grunt w u˝ytkowanie wieczyste po dniu 30 kwietnia 2004 r., z wy∏àczeniem podatników, którzy rozliczyli z tego tytu∏u
podatek w ca∏oÊci przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Je˝eli w zwiàzku z oddaniem w u˝ytkowanie
wieczyste gruntu po dniu 30 kwietnia 2004 r. podatek
zosta∏ rozliczony w ca∏oÊci przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, póêniejsze podwy˝szenie podstawy opodatkowania nie rodzi obowiàzku dokonywania korekt podatku.
Art. 9. Podatnicy, u których odpowiednio wartoÊç
sprzeda˝y (wraz z kwotà podatku) albo kwota prowizji
lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane us∏ugi (wraz z kwotà podatku) w 2008 r. nie przekroczy∏a
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kwot, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
mogà wybraç metod´ rozliczeƒ, o której mowa
w art. 21 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, poczàwszy
od rozliczenia za pierwszy kwarta∏ 2009 r. po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz´du
skarbowego w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.
Art. 10. 1. Do rozliczeƒ za okresy rozliczeniowe poprzedzajàce okres rozliczeniowy, przypadajàcy na
dzieƒ wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´
przepisy art. 87 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Przepisy art. 87 ust. 2a, ust. 4a—4d, ust. 4e
pkt 1 oraz ust. 4f ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´
równie˝ do okresów rozliczeniowych poprzedzajàcych
wejÊcie w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 11. W przypadku zmiany prawa do obni˝enia
podatku nale˝nego, o którym mowa w art. 91
ust. 7c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, ale nie wczeÊniej ni˝ dnia 1 stycznia
2008 r., korekty, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy
zmienianej w art. 1, dokonuje si´ w deklaracji podatkowej sk∏adanej za pierwszy okres rozliczeniowy po
wejÊciu w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 12. Do wniosków o zwrot kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
art. 93—95 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 13. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy art. 109—111
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 14. Podatnicy, o których mowa w art. 116
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, którzy w okresie od
dnia 1 maja 2004 r. do dnia poprzedzajàcego dzieƒ
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy dokonali zap∏aty nale˝noÊci za produkty rolne przed dniem wystawienia
faktury i nie powi´kszyli kwoty podatku naliczonego,
o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1, o zrycza∏towany zwrot podatku, majà prawo
do dokonania takiego powi´kszenia w rozliczeniu za
okres rozliczeniowy nast´pujàcy po okresie, w którym
wesz∏a w ˝ycie niniejsza ustawa lub za kolejny okres
rozliczeniowy, pod warunkiem:
1) poinformowania, nie póêniej ni˝ w terminie z∏o˝enia deklaracji podatkowej za okres, w którym powi´kszenie jest dokonywane, naczelnika urz´du
skarbowego o dokonaniu tego powi´kszenia;
2) przedstawienia wraz z informacjà wymienionà
w pkt 1 zestawienia nale˝noÊci wynikajàcych z faktur stanowiàcych podstaw´ tego powi´kszenia
oraz kwot zaliczek wynikajàcych z dokumentów
stwierdzajàcych dokonanie zap∏aty na rachunek
bankowy rolnika rycza∏towego;
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3) posiadania oÊwiadczeƒ rolników, na rzecz których
dokonywane by∏y p∏atnoÊci, potwierdzajàcych posiadanie przez nich statusu rolnika rycza∏towego
w momencie wyp∏aty zaliczki;
4) ˝e w kwotach przekazanych nale˝noÊci zawarte
by∏y kwoty zrycza∏towanego zwrotu podatku.
Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 grudnia 2008 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 1 lit. b i lit. c, pkt 3
lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 26 lit. a, lit. b w zakresie
art. 33b i 33c i lit. c w zakresie art. 33c, pkt 27 w zakre-
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sie art. 33b i 33c, pkt 30 w zakresie art. 33b, pkt 34,
pkt 41 lit. a tiret pierwsze w zakresie deklaracji importowej i lit. c tiret drugie w zakresie pkt 2b, pkt 42
lit. g w cz´Êci dotyczàcej ust. 6 pkt 2 w zakresie deklaracji importowej, pkt 52 lit. a w zakresie ust. 3—6,
pkt 53 lit. a w cz´Êci dotyczàcej ust. 1 w zakresie
art. 33b oraz ust. 2 i lit. b, pkt 54 i pkt 59, art. 3
pkt 2—5 oraz art. 4 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2009 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 209

— 11452 —

Poz. 1320
Za∏àcznik do ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. (poz. 1320)

„Za∏àcznik nr 7

WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU
NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY

ObjaÊnienie:
ex – dotyczy tylko danego towaru z danego grupowania.”.

