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Nowe PKWiU  
ze stawkami VAT 2013  
z CD oraz aktualizacją online!

Książka zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów i usług sklasyfikowanych 
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., którą stosujemy dla celów rozliczeń VAT. 
Do każdej pozycji PKWiU jest przypisana właściwa stawka VAT lub zwolnienie z VAT 
oraz podstawa prawna jej zastosowania.  
W książce zostały uwzględnione zmiany stawek VAT i zwolnień wprowadzone  
od 1 kwietnia 2013 r.

Tylko u nas płyta CD zawierająca 
wyszukiwarkę towarów i usług
po nazwie towaru czy usługi  
lub numerze PKWiU czy CN.

Zadzwoń i zamów: Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

Osoby, które zakupią tę pozycję, 
otrzymają dostęp online  
do aktualizowanej wersji publikacji 
wzbogaconej o interpretacje.

UWAGA! Nowa uaktualniona wersja. Zawiera zmiany 
stawek obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.!
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Już 23 kwietnia 2013 r. przeczytasz o prawie pracy
Badania 
profilaktyczne 
pracowników

Pracodawca ma obowiązek pokryć 
koszty badań profilaktycznych pracow-
ników, a ponadto musi zwrócić koszty 
podróży pracownika w razie przejaz-
du na badania profilaktyczne do innej 
miejscowości. Kontrolnym badaniom 
lekarskim podlega pracownik, którego 
niezdolność do pracy z powodu choro-
by trwała dłużej niż 30 dni. Celem tych 
badań jest stwierdzenie braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do pracy na 
określonym stanowisku. Jest to prze-
słanka warunkująca dopuszczenie pra-
cownika do pracy. Dopuszczalne jest, 
aby pracownik przeprowadził badania 
kontrolne dopiero po powrocie z urlo-
pu wypoczynkowego przypadającego 
bezpośrednio po okresie niezdolności 
do pracy. Odmowa poddania się ba-
daniom uzasadnia niedopuszczenie 
pracownika do pracy bez zachowania 
prawa do wynagrodzenia, gdy jedyną 
przyczyną tej odmowy są okoliczności 
leżące po stronie pracownika. Niewy-
wiązanie się z tego obowiązku może na-
razić go również na odpowiedzialność 
porządkową, a także materialną, jeżeli 
spowodowałoby to szkodę dla praco-
dawcy. Dopuszczenie pracownika do 
pracy bez uprzedniego przeprowa-
dzenia w terminie badań kontrolnych, 
które ze względu na rodzaj wykony-
wanej pracy były obowiązkowe, może 
być uznane za przyczynę zewnętrzną 
wypadku przy pracy. Co za tym idzie, 
zaniedbania ze strony pracodawcy 
mogą narazić go na odpowiedzialność 
za wykroczenia przeciwko prawom 
pracowniczym oraz odpowiedzialność 
odszkodowawczą w razie pogorszenia 

się stanu zdrowia pracowników, co do 
których dopuścił się zaniedbania.

Kiedy stosować 
porozumienie 
zmieniające

Pracodawca, który chce trwale zmie-
nić treść stosunku pracy łączącego go 
z pracownikiem, powinien w pierwszej 
kolejności podjąć próbę wprowadzenia 
zmiany w drodze porozumienia zmie-
niającego. Porozumienie takie, opie-
rając się na zasadzie swobody umów, 
prowadzić może do modyfikacji zgod-
nie z wolą stron każdej umowy o pra-
cę. Przyjmuje się bowiem, że jeżeli 
o istotnych warunkach umowy o pracę 
– w tym o stanowisku, które zajmuje 
pracownik – decydują same strony sto-
sunku pracy, to nie ma przeszkód, aby 
w trakcie jego trwania strony mogły 
zmodyfikować treść ustalonej przez nie 
umowy. Skoro strony stosunku pracy 
mogą ukształtować treść umowy o pra-
cę przy jej zawieraniu, natomiast poro-
zumienie stron jest dopuszczalną formą 
rozwiązania stosunku pracy, to nie ma 
również przeszkód, aby w ten sposób 
zmodyfikować treść stosunku pracy 
przez odmienne niż dotychczas określe-
nie istotnych elementów umowy.

Wypowiedzenie 
a układ zbiorowy

Pozbawienie pracownika prawa do 
uprawnień, które nabył na podstawie 
układu zbiorowego pracy, który prze-
stał obowiązywać, wymaga zachowa-
nia odpowiedniego trybu. W wyroku 
z 8 marca 2011 r. SN uznał, że nawią-
zanie stosunku pracy pod rządami ter-
minowego układu zbiorowego pracy 

nie oznacza, że ukształtowane tym 
układem elementy treści stosunku pra-
cy obowiązują tylko do upływu okresu, 
na jaki zawarto układ, a ich zmiana na 
niekorzyść pracownika nie wymaga wy-
powiedzenia warunków pracy i płacy. 
Artykuł 24113 § 2 zdanie drugie k.p. ma 
zastosowanie do wypowiedzenia wy-
nikających z układu zbiorowego pracy 
warunków umowy o pracę w razie roz-
wiązania tego układu, także wtedy, gdy 
nie został on zastąpiony nowym ukła-
dem zbiorowym pracy ani regulaminem 
wynagradzania. Podobną zasadę należy 
stosować do zmiany regulaminu pre-
miowania. Zmiana regulaminu premio-
wania polegająca na zmianie podstawy 
obliczania premii lub wprowadzeniu 
nowych przesłanek warunkujących na-
bycie prawa lub określających jej wyso-
kość wymaga bowiem wypowiedzenia 
zmieniającego, jeżeli prawo do premii 
wynika z umowy o pracę.

Już wkrótce
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NR 17  7–13 maja 2013 r.
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Stan prawny na 1 kwietnia 2013 r. 

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

1 kwietnia 2013 r. weszła w życie część zmian w ustawie o VAT wprowa-
dzonych ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i usług oraz niektórych innych ustaw. W założeniach ustawodawcy 
nowelizacja miała służyć uproszczeniu zasad rozliczania podatku. Jed-
nak na pewno nie wszystkie wprowadzone zmiany są oczekiwane przez 
podatników, a o tym, czy są to zmiany faktycznie korzystne, ostatecznie 
zadecyduje praktyka.

Zmiany w ustawie o VAT dotyczące m.in.: działania poprzez przedsta-
wiciela podatkowego, zmodyfikowania definicji działalności gospodar-
czej wykonywanej przez podatnika VAT oraz likwidacji niektórych wyłą-
czeń prawa do odliczenia podatku naliczonego są z pewnością oceniane 
pozytywnie i oczekiwane przez podatników. Niestety, nie da się tego 
powiedzieć o takich zmianach jak np. zwiększenie zakresu opodatkowa-
nia nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych 
usług oraz podwyższenie stawek VAT dla niektórych czynności, jak cho-
ciażby dostawy kawy z dodatkiem mleka oraz dostawy wyrobów sztuki 
ludowej.

W niniejszym opracowaniu przyglądamy się bliżej poszczególnym zmia-
nom w ustawie o VAT, z którymi przyszło nam zmierzyć się od 1 kwietnia 
br. Nie zabrakło też oceny nowo wprowadzanych rozwiązań.

Zapraszamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Zmiany w VAT 
obowiązujące 
od 1 kwietnia 2013 r. 
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Plusy i minusy najnowszych 
zmian w VAT
Oczekiwane przez podatników zmiany 
w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 
177, poz. 1054 z późn. zm.), które weszły 
w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., doty-
czą m.in.: działania poprzez przedstawi-
ciela podatkowego, zmodyfikowania de-
finicji działalności gospodarczej wykony-
wanej przez podatnika VAT oraz likwida-
cji niektórych wyłączeń prawa do odli-
czenia podatku naliczonego. Natomiast 
minusem nowelizacji obowiązującej od 
1 kwietnia 2013 r. jest m.in. zwiększenie 
zakresu opodatkowania nieodpłatnie 
przekazywanych towarów i nieodpłatnie 
świadczonych usług oraz podwyższenie 
stawek VAT dla niektórych czynności, jak 
np. dostawy kawy z dodatkiem mleka 
oraz dostawy wyrobów sztuki ludowej.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą 
z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podat-
ku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35; dalej „ustawa 
zmieniająca”).

Import towarów

Nastąpiła zmiana definicji importu towa-
rów. Dotychczas przez import towarów nale-
żało rozumieć przywóz towarów z terytorium 
państwa trzeciego na terytorium kraju.

Od 1 kwietnia br. za import towarów uzna-
je się przywóz towarów z terytorium państwa 
trzeciego na terytorium Unii Europejskiej 
(art. 2 pkt 7). Jednak opodatkowaniu VAT 
w Polsce podlega tylko taki import towarów, 
który został dokonany na terytorium naszego 
kraju (art. 5 ust. 1 pkt 3).

Dotychczas ustawa o VAT nie wskazywała 
wprost, gdzie należy opodatkować import to-
warów wprowadzonych na terytorium UE 
w państwie członkowskim UE innym niż Pol-
ska. W tym celu należało się posiłkować prze-
pisami unijnymi. Z art. 60 dyrektywy 
2006/112/WE wynika, że miejscem importu 
towarów jest to państwo członkowskie, na 
którego terytorium towary znajdują się w mo-
mencie ich wprowadzenia do Wspólnoty. 
Nowa definicja importu towarów oraz 
art. 26a określający miejsce świadczenia przy 
imporcie towarów regulują tę kwestię kom-

pleksowo w sposób wynikający z dyrektywy. 
Sposób ustalenia miejsca opodatkowania im-
portu towarów nie powinien już powodować 
problemów.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przez import towarów rozumie się przy-
wóz towarów z terytorium państwa trze-
ciego na terytorium Unii Europejskiej.

Eksport towarów
Nastąpiła zmiana definicji eksportu towa-

rów (art. 2 pkt 8). Dotychczas organy podat-
kowe twierdziły, że eksport towarów następo-
wał tylko wówczas, gdy procedura wywozu 
towarów poza terytorium Unii Europejskiej 
została rozpoczęta na terytorium Polski, 
tj. w krajowym urzędzie celnym. Z kolei sta-
nowisko sądów administracyjnych w tej spra-
wie było niejednolite, wobec czego NSA 25 
czerwca 2012 r. podjął uchwałę w poszerzo-
nym składzie 7 sędziów, sygn. akt I FPS 3/12. 
Wynika z niej, że warunek „wywozu towarów 
z terytorium kraju poza terytorium Wspólno-
ty” jest spełniony nie tylko wtedy, gdy proce-
dura wywozu towarów, o której mowa 
w art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, 
rozpocznie się poprzez zgłoszenie do wywo-
zu złożone w urzędzie celnym położonym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że rozpoczęcie transportu to-
warów w Polsce, zaś celnej procedury wywo-
zu towarów w innym państwie członkowskim 
nie wykluczało uznania transakcji za wypeł-
niającą definicję eksportu towarów, określo-
ną w ustawie o VAT, w brzmieniu obowiązują-
cym do końca marca 2013 r.

Nowa definicja eksportu (zgodna z tezą 
uchwały NSA) wyklucza dotychczasowe wąt-
pliwości interpretacyjne. Zestawienie defini-
cji eksportu, zawartej w znowelizowanym 
art. 2 pkt 8, oraz miejsca opodatkowania do-
stawy towarów, określonego przez art. 22 
ust. 1 pkt 1, pozwala jednoznacznie stwier-
dzić, że jeżeli rozpoczęcie wysyłki lub trans-
portu towarów do nabywcy ma miejsce na te-
rytorium Polski, to wywóz tych towarów poza 
terytorium UE potwierdzony zarówno przez 
krajowy urząd celny, jak i każdy inny unijny 
urząd celny stanowi eksport towarów opodat-

przywóz 
towarów

wywóz
towarów
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kowany w Polsce. Tym samym wzrośnie ilość 
transakcji uznawanych bezspornie za eks-
port. Jest to zmiana korzystna dla eksporte-
rów (podatników), którzy są zainteresowani 
tym, by transakcja sprzedaży była kwalifiko-
wana jako eksport towarów opodatkowany, 
co do zasady, stawką 0%. Pozwala ona na 
bezsporne opodatkowanie eksportowej do-
stawy towarów stawką 0% także wówczas, 
gdy towary zostały zgłoszone do procedury 
eksportowej w urzędzie celnym wyjścia na te-
rytorium innego państwa członkowskiego 
UE, pod warunkiem spełnienia pozostałych 
warunków związanych z zastosowaniem pre-
ferencyjnej stawki VAT.

Jeżeli natomiast eksportowane towary nie 
będą znajdowały się na terytorium Polski 
w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub trans-
portu do nabywcy spoza UE, choć ich wywóz 
poza terytorium UE zostanie potwierdzony 
przez unijny urząd celny, to wówczas nie wy-
stąpi eksport towarów z Polski. W takim przy-
padku eksportowa dostawa towarów nastąpi 
z tego państwa członkowskiego, w którym roz-
począł się ich transport (wysyłka), i tam rów-
nież będzie podlegała opodatkowaniu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli rozpoczęcie wysyłki lub transportu 
towarów do nabywcy ma miejsce na teryto-
rium Polski, to wywóz tych towarów poza 
terytorium UE potwierdzony zarówno 
przez krajowy urząd celny, jak i każdy inny 
unijny urząd celny stanowi eksport towa-
rów opodatkowany w Polsce.

Budowa oraz utrzymanie 
mostów i dróg 
transgranicznych

Zmiana art. 2a ustawy o VAT jest związana 
z wystąpieniem o derogację na stosowanie 
środków stanowiących odstępstwo od art. 5 
dyrektywy 2006/112/WE oraz z umową mię-
dzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cze-
ską o budowie i utrzymaniu obiektów mosto-
wych oraz utrzymaniu wspólnych odcinków 
dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej. 
Dotychczas art. 2a ustawy o VAT dotyczył wy-
łącznie budowy i utrzymania mostów gra-
nicznych. Od 1 kwietnia rozwiązanie określo-
ne w art. 2a ustawy o VAT należy stosować 
również do przypadku budowy i utrzymania 
wspólnych odcinków dróg. Rezultatem zno-
welizowania tego przepisu jest uproszczenie 
procedury pobierania podatku w takich sytu-
acjach.

Nieodpłatne przekazanie 
towarów

Dotychczas, jeżeli podatnik przekazywał 
nieodpłatnie towary należące do jego przed-
siębiorstwa, przy których nabyciu przysługi-
wało mu, w całości lub w części, prawo do od-
liczenia podatku naliczonego, wówczas miał 
obowiązek opodatkowania przekazanych 
w ten sposób towarów (art. 7 ust. 2). Ustawo-
dawca doprecyzował, że od 1 kwietnia br. 
czynność ta podlega opodatkowaniu VAT 
wtedy, gdy podatnikowi przysługuje, w cało-
ści lub w części, prawo do odliczenia podatku 
naliczonego z tytułu nabycia, importu lub 
wytworzenia tych towarów lub ich części 
składowych.

Na skutek tej nowelizacji opodatkowaniu 
będzie podlegało również nieodpłatne prze-
kazanie towarów, z tytułu nabycia których co 
prawda nie przysługiwało częściowe lub cał-
kowite prawo do odliczenia podatku, ale 
w towarach tych zostały wymienione części 
składowe, przy których nabyciu podatnikowi 
przysługiwało częściowe lub całkowite prawo 
do odliczenia i które spowodowały trwały 
wzrost wartości towarów „nieskonsumowa-
nych” całkowicie do momentu ich bezpłatne-
go przekazania. W takim przypadku przy nie-
odpłatnym przekazaniu takiego towaru 
podstawą opodatkowania będzie, co do zasa-
dy, cena nabycia części składowych towaru 
przekazywanego bezpłatnie, określona w mo-
mencie tego przekazania.

Zmiany dotyczące nieodpłatnego przekaza-
nia towarów podlegającego opodatkowaniu 
VAT są niekorzystne dla podatników z uwagi 
na to, że zwiększył się zakres czynności, które 
będą podlegały tej regulacji. Ponadto po no-
welizacji przepisów z ustawy wynika wprost, 
że nieodpłatne przekazanie towarów podlega 
VAT nie tylko wtedy, gdy podatnikowi przy-
sługiwało prawo od odliczenia VAT przy ich 
nabyciu, ale także przy imporcie lub wytwo-
rzeniu, przy czym obowiązek opodatkowania 
dotyczy także części składowych.

Prezenty o małej wartości

Od 1 kwietnia 2013 r. z opodatkowania VAT 
zostają wyłączone tylko te prezenty o małej 
wartości, których nieodpłatne przekazanie 
nastąpi na cele związane z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą podatnika (art. 7 
ust. 3). Przekazywanie kontrahentom pre-
zentów o małej wartości co do zasady spełnia 
wymagany warunek związku z prowadzoną 
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działalnością gospodarczą, gdyż na pewno 
wpływa na poprawę relacji oraz komunikacji 
między firmą a kontrahentami. Z wyłączenia 
tego nie będą natomiast mogły korzystać np. 
te prezenty o małej wartości, które zostaną 
przekazane na cele osobiste pracowników po-
datnika, jeśli przy ich nabyciu, imporcie lub 
wytworzeniu przysługiwało prawo do odli-
czenia podatku naliczonego.

Przed nowelizacją przepisy nie precyzowa-
ły celu nieodpłatnego przekazania prezentów 
o małej wartości. Co prawda organy podatko-
we twierdziły również przed nowelizacją, że 
chodzi o prezenty związane z prowadzeniem 
działalności, jednak w braku stosownego za-
pisu ustawowego nie mogły wymagać, aby 
podatnik wykazywał, że przekazanie prezen-
tu miało związek z prowadzeniem działalno-
ści. Po nowelizacji podatnicy będą musieli 
większą wagę przykładać do uzasadnienia 
celu przekazania prezentów o małej wartości, 
tak aby móc wykazać związek przekazania 
z prowadzoną działalnością gospodarczą.

■ ZAPAMIĘTAJ
Z opodatkowania VAT zostają wyłączone 
tylko te prezenty o małej wartości, których 
nieodpłatne przekazanie nastąpi na cele 
związane z prowadzoną działalnością go-
spodarczą podatnika.

Drukowane materiały 
reklamowe i informacyjne

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy 
o VAT z wyłączenia w opodatkowaniu VAT 
nie korzystają już drukowane materiały re-
klamowe i informacyjne. Jednak obowiązek 
ich opodatkowania nie powstanie w przy-
padku, w którym towary te będą spełniały 
definicję prezentów o małej wartości (art. 7 
ust. 3). Dotychczas podatnik nie musiał się 
przejmować „wartością” przekazywanych 
drukowanych materiałów reklamowych i in-
formacyjnych. Wszystkie tego rodzaju mate-
riały nieodpłatnie rozdawane kontrahentom 
były wyłączone z opodatkowania VAT. Co 
prawda w praktyce zdecydowana większość 
drukowanych materiałów reklamowych i in-
formacyjnych będzie spełniała definicję pre-
zentów o małej wartości, jednak na podatni-
ku będzie ciążył obowiązek udowodnienia 
tego faktu, co zwiększy jego obowiązki do-
kumentacyjne. Przekazanie drukowanych 
materiałów reklamowych i informacyjnych 
z reguły będzie więc opodatkowane VAT, 
z wyjątkiem przypadku gdy będą spełniały 

warunki do uznania ich za prezenty o małej 
wartości.

Próbki

Zmianie uległa definicja próbki wyłączonej 
z opodatkowania VAT (art. 7 ust. 7). Według 
nowej definicji (zgodnej z wyrokiem TSUE 
z 30 września 2010 r. w sprawie C-581/08 
EMI Group) za próbkę należy uznać identyfi-
kowalne jako próbka egzemplarz towaru lub 
jego niewielką ilość, które pozwalają na oce-
nę cech i właściwości towaru w jego końcowej 
postaci, przy czym ich przekazanie (wręcze-
nie) przez podatnika:
1) ma na celu promocję tego towaru oraz
2)  nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb 

odbiorcy końcowego w zakresie danego to-
waru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego 
odbiorcy jest nieodłącznym elementem 
promocji tego towaru i ma skłaniać tego 
odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Próbką nie musi już być koniecznie niewiel-
ka ilość towaru. Ze względu na to, że egzem-
plarz towaru lub jego niewielkie ilości mają 
być identyfikowalne jako próbka, to koniecz-
ne może być oznaczenie informujące o takim 
właśnie przeznaczeniu tego towaru, np. po-
przez umieszczenie nalepki wskazującej, że 
dany towar jest próbką. Próbka ma skłaniać 
odbiorcę do zakupu promowanego towaru. 
Wówczas nie podlega ona VAT, nawet jeśli 
przy jej nabyciu lub wytworzeniu podatniko-
wi przysługiwało prawo do odliczenia podat-
ku naliczonego. Dotychczas nie było jasne, 
czy „próbką” może być pełnowartościowy eg-
zemplarz towaru, np. egzemplarze książek 
i płyt przekazywane do recenzji. Nowelizacja 
rozwiązuje ten problem, wskazując, że prób-
ką może być też egzemplarz towaru.

Nieodpłatne 
świadczenie usług

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy 
o VAT za odpłatne świadczenie usług, podle-
gające opodatkowaniu VAT, uznaje się rów-
nież użycie towarów stanowiących część 
przedsiębiorstwa podatnika do celów innych 
niż działalność gospodarcza podatnika, wska-
zanych szczegółowo w art. 8 ust. 2 pkt 1, jeże-
li podatnikowi przysługiwało, w całości lub 
w części, prawo do odliczenia podatku nali-
czonego nie tylko z tytułu nabycia, ale także 
z tytułu importu lub wytworzenia tych towa-
rów lub ich części składowych. Przed zmianą 
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(podobnie jak w przypadku art. 7 ust. 2) 
przepis ten odnosił się tylko do nabycia towa-
rów. Nie odnosił się do importu lub wytwo-
rzenia tych towarów ani do nabycia (względ-
nie importu lub wytworzenia) ich części 
składowych. W konsekwencji rozszerzono 
zakres opodatkowania w przypadku używa-
nia towarów stanowiących część przedsię-
biorstwa podatnika do celów innych niż jego 
działalność gospodarcza.

Wyłączenie przemieszczenia 
towarów z WNT

Nastąpiła zmiana niektórych warunków 
związanych z przemieszczeniem towarów 
nieuznawanym za WNT (art. 12 ust. 1 
pkt 4–7). Spowodowała ona:

 ● zniesienie ograniczeń czasowych związa-
nych z wywozem towarów z kraju,

 ● rezygnację z warunku, aby towary na tery-
torium państwa członkowskiego, z które-
go są przemieszczane, zostały, w związku 
z czynnością odpowiadającą eksportowi 
towarów, objęte procedurą wywozu na 
podstawie przepisów celnych; dla celów 
stosowania wyłączenia podatnik, co do za-
sady, będzie obowiązany do posiadania 
dokumentu celnego potwierdzającego ob-
jęcie towarów procedurą wywozu (objęcie 
tą procedurą nie musi jednak nastąpić 
w państwie członkowskim rozpoczęcia 
wysyłki lub transportu towarów),

 ● doprecyzowanie, że usługi, które mają być 
wykonane na towarach, obejmują wycenę 
towarów i prace na nich.

Zmiana wskazanych przepisów, dotycząca 
zniesienia ograniczeń czasowych związanych 
z przemieszczaniem towarów, generalnie 
prowadzi do uproszczenia zasad rozliczania 
tego typu transakcji wynikającego ze zmniej-
szenia obowiązków ewidencyjno-sprawoz-
dawczych.

Trzeba pamiętać, że w przypadku świad-
czenia w Polsce usług na towarach przemiesz-
czonych w tym celu z innych państw człon-
kowskich UE podatnik nie musi już 
udowadniać, kiedy otrzymał towar w celu 
wykonania na nim usługi i kiedy go zwrócił. 
Powinien jednak posiadać dowody, z których 
będzie wynikało, że towar otrzymał w celu 
wykonania na nim usługi. Tylko wówczas 
przemieszczenie tego towaru nie będzie sta-
nowiło WNT. Nie powinno to jednak powodo-
wać większych trudności, gdyż opodatkowa-
niu podlega tylko takie WNT, które nastąpiło 
za wynagrodzeniem.

Wyłączenie przemieszczenia 
towarów z WDT

Nastąpiła zmiana niektórych warunków 
związanych z przemieszczeniem towarów 
nieuznawanym za WDT (art. 13 ust. 4 pkt 4, 6 
i 7). Spowodowała ona:

 ● rezygnację z warunku objęcia towarów na 
terytorium kraju procedurą wywozu 
w związku z eksportem towarów (art. 13 
ust. 4 pkt 4),

 ● doprecyzowanie, że usługi, które mają być 
wykonane na towarach, obejmują wycenę 
towarów i prace na nich (art. 13 ust. 4 
pkt 6),

 ● zniesienie ograniczenia czasowego 
(24 miesiące) towarów czasowo używa-
nych na terytorium innego państwa człon-
kowskiego w celu świadczenia usług przez 
podatnika (art. 13 ust. 4 pkt 7).

Wskazane zmiany, podobnie jak w przy-
padku zmian dotyczących przemieszczenia 
nieuznawanego za WNT, należy ocenić pozy-
tywnie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że 
zniesienie ograniczenia czasowego, o którym 
mowa w art. 13 ust. 4 pkt 7, nie wyklucza ko-
nieczności udowodnienia celu przemieszcze-
nia towarów.

Definicja 
działalności gospodarczej

Dotychczas podmiot stawał się podatni-
kiem VAT wykonującym działalność gospo-
darczą nawet wówczas, gdy czynność została 
wykonana jednorazowo w okolicznościach 
wskazujących na zamiar wykonywania w spo-
sób częstotliwy. Z dniem 1 kwietnia br. ten 
kontrowersyjny zapis został usunięty z art. 15 
ust. 2 ustawy. Nie oznacza to jednak, że pod-
miot, który w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej wykona np. jedną transak-
cję, nie staje się z tego tytułu podatnikiem 
VAT.

Wewnątrzwspólnotowa 
dostawa nowych 
środków transportu

Z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej 
dostawy nowego środka transportu dostawca 
jest podatnikiem w myśl ustawy o VAT. Staje 
się nim ze względu na dokonaną transakcję. 
Dotychczas za podatnika uznawany był rów-
nież ten podmiot, który dokonał transakcji 
w okolicznościach niewskazujących na za-
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miar wykonywania tej czynności w sposób 
częstotliwy. Od 1 kwietnia br. podatnikiem 
zobowiązanym do rozliczenia podatku jest 
również podmiot dokonujący okazjonalnie 
wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych 
środków transportu (art. 16).

Zmiana brzmienia przepisu nie wnosi za-
sadniczo nowych treści merytorycznych, ale 
wprowadza bardziej zrozumiałe kryterium 
„okazjonalnej” dostawy, co koresponduje 
również ze zmianą definicji działalności go-
spodarczej z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Podatnik zobowiązany 
do rozliczenia VAT według 
mechanizmu odwrotnego 
obciążenia

W art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. b utrzymano 
zasadę, że w przypadku nabywania usług od 
usługodawcy, który nie posiada siedziby dzia-
łalności gospodarczej lub stałego miejsca pro-
wadzenia działalności na terenie kraju, obo-
wiązany do rozliczenia podatku jest 
usługobiorca. Tak jak dotychczas nabycie 
usług związanych z nieruchomościami poło-
żonymi w Polsce (art. 28e), w przypadku gdy 
usługodawcą jest podmiot, który:

 ● nie dokonał w Polsce rejestracji podatko-
wej na podstawie art. 96 ust. 4 – powoduje 
obowiązek rozliczenia VAT przez krajowe-
go usługobiorcę,

 ● został zarejestrowany w Polsce dla potrzeb 
VAT – powoduje obowiązek rozliczenia 
VAT przez zagranicznego usługodawcę.

Po zmianie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b wynika 
wprost, że zastosowanie mechanizmu odwró-
conego obciążenia, powodującego obowiązek 
rozliczenia podatku przez usługobiorcę, jest 
konieczne także w przypadku nabycia usług 
innych niż te, o których mowa w art. 28b, jeśli 
usługobiorca ten posiada siedzibę działalności 
gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej na terytorium kraju 
(a w przypadku osób prawnych niebędących 
podatnikami, o których mowa w art. 15 – któ-
re posiadają siedzibę na terytorium kraju i są 
zarejestrowane lub obowiązane do zarejestro-
wania dla potrzeb VAT).

Po wejściu w życie nowelizacji, w przypad-
ku gdy art. 17 zobowiązuje usługobiorcę do 
rozliczenia VAT od nabycia usług, fakt uchy-
bienia obowiązkowi podatkowej rejestracji 
nie stworzy podstaw do odmiennego trakto-
wania tych transakcji. Usługobiorca jest zobo-
wiązany do rozliczenia VAT zarówno wów-
czas, gdy został zarejestrowany jako podatnik 

VAT UE, jak i wtedy, gdy był zobowiązany do 
takiej rejestracji, ale jej nie dokonał.

W przypadku podatnika nabywającego to-
wary od zagranicznego podatnika dokonują-
cego ich dostawy na terytorium Polski, który 
nie posiada w naszym kraju siedziby działal-
ności gospodarczej oraz stałego miejsca pro-
wadzenia działalności gospodarczej, ustawo-
dawca – jako warunek rozliczenia VAT przez 
nabywcę w ramach mechanizmu odwrotnego 
obciążenia – wprowadził wymóg braku po-
datkowej rejestracji tego dostawcy (podatni-
ka) zgodnie z art. 96 ust. 4. Stanowi o tym 
art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. a. W przeciwnym razie, 
tzn. jeżeli zagraniczny dostawca – nieposia-
dający w Polsce ani siedziby, ani stałego miej-
sca prowadzenia działalności – dokona dosta-
wy towarów na terytorium naszego kraju, 
posługując się polskim NIP, to obowiązek roz-
liczenia VAT od tej dostawy będzie spoczywał 
na zagranicznym dostawcy, który jest zareje-
strowany w Polsce jako podatnik VAT.

Istotną zmianą jest wprowadzenie nowej 
kategorii podatnika. Jest nim przedstawiciel 
podatkowy w zakresie, w jakim działa w imie-
niu własnym na rzecz podmiotu, który go 
ustanowił (art. 17 ust. 1b).

Zmiany w art. 17 są związane zasadniczo 
z nowelizacją tego przepisu, która nie powoduje 
istotnych zmian merytorycznych. Nowelizacja 
tych przepisów zwiększyła natomiast ich czytel-
ność, co powinno ułatwić podatnikom stosowa-
nie przepisów określających zasady rozliczania 
podatku przez nabywcę towarów i usług.

Przedstawiciel podatkowy

Instytucja przedstawiciela podatkowego 
była dotychczas uregulowana przez art. 15 
ustawy oraz rozporządzenie wykonawcze 
VAT. Od 1 kwietnia br. kwestię tę regulują 
przepisy art. 18a–18d ustawy.

Przedstawiciel podatkowy nadal będzie 
ustanawiany w drodze umowy pomiędzy pod-
miotami. Zasady jego ustanawiania i działania 
mają m.in. na celu umożliwienie podatnikom 
nieposiadającym siedziby działalności gospo-
darczej lub stałego miejsca prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na terytorium kraju, 
w określonych sytuacjach, ustanowienia 
przedstawiciela podatkowego bez konieczno-
ści rejestrowania się jako podatnik VAT czynny 
(art. 18d ust. 1). Dotyczy to importu towarów 
dokonanego na terytorium Polski przez nieza-
rejestrowanego w naszym kraju podatnika 
(importera), który następnie dokona wywozu 
tych towarów z terytorium Polski w ramach 
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WDT. Zagraniczny importer w takim przypad-
ku nie dokonuje w naszym kraju zgłoszenia re-
jestracyjnego, o czym stanowi art. 96 ust. 3a 
i art. 97 ust. 3a. Podatnicy, którzy ustanowili 
przedstawiciela podatkowego, o którym mowa 
w art. 18d ust. 1, nie składają zgłoszenia reje-
stracyjnego VAT-R w celu podatkowej rejestra-
cji na terytorium Polski. Nie składają też ani 
deklaracji VAT (art. 99 ust. 8a), ani informacji 
podsumowujących (art. 100 ust. 12). Przyjęte 
rozwiązanie ma na celu uproszczenie obowiąz-
ków administracyjnych dla podatników zagra-
nicznych importujących towary „przez Polskę” 
do innych państw członkowskich UE.

Ponadto nowelizacja spowodowała złago-
dzenie warunków, jakie ma spełniać podmiot, 
który ma zostać ustanowiony przedstawicie-
lem podatkowym, w szczególności związa-
nych z nieposiadaniem zaległości podatko-
wych (art. 18b ust. 2).

Jednocześnie przepis przejściowy ustawy 
zmieniającej gwarantuje, że zachowuje waż-
ność ustanowienie przedstawiciela podatko-
wego zgodnie z przepisami obowiązującymi 
przed 1 kwietnia 2013 r.

Zaletą nowelizacji przepisów dotyczących 
przedstawiciela podatkowego jest komplekso-
we uregulowanie instytucji przedstawiciela po-
datkowego przez wymienione przepisy ustawy 
o VAT. Uregulowanie zasad działania przedsta-
wiciela podatkowego ustanowionego przez za-
granicznego podatnika, importującego towary 
przez Polskę do innych państw członkowskich 
UE, zwiększa pewność stosowania tego prawa 
zarówno po stronie przedstawiciela podatko-
wego, jak i zagranicznego podatnika, który 
w Polsce nie musi rejestrować się dla celów 
VAT. W tej chwili trudno jednak przewidzieć, 
czy regulacja ta spowoduje zwiększenie zainte-
resowania instytucją przedstawiciela podatko-
wego ze strony zagranicznych importerów. 
O wyborze kraju, w którym podatnicy mają za-
miar dokonać importu towarów, decydują nie 
tylko rozwiązania podatkowe.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ustanowienie przedstawiciela podatkowe-
go zgodnie z przepisami obowiązującymi 
przed 1 kwietnia 2013 r. zachowuje waż-
ność.

Miejsce dostawy towarów 
w transakcji łańcuchowej

Ustawodawca zrezygnował z obowiązku 
udowodnienia przez nabywcę, że wysyłkę lub 
transport towaru należy zgodnie z zawartymi 

przez niego warunkami dostawy przyporząd-
kować jego dostawie (art. 22 ust. 2). Dla 
przyporządkowania wysyłki lub transportu 
towarów dostawie dokonanej dla tego na-
bywcy, który dokonuje również jego dostawy, 
wystarczy, że z warunków dostawy wynika, iż 
wysyłkę lub transport towarów należy przy-
porządkować jego dostawie. Zmiana 
uwzględnia tezy zawarte w wyroku TSUE z 6 
kwietnia 2006 r. w sprawie C-245/04.

Sprzedaż wysyłkowa 
z terytorium kraju

Dotychczas warunkiem uznania dostawy to-
warów w ramach sprzedaży wysyłkowej z tery-
torium kraju za dostawę dokonaną na teryto-
rium państwa członkowskiego przeznaczenia 
było otrzymanie przez podatnika, przed upły-
wem terminu do złożenia deklaracji podatko-
wej za dany okres rozliczeniowy, dokumentów 
wymienionych w art. 23 ust. 14 (w tym m.in. 
kopii faktury dostawy), które łącznie potwier-
dzały dostarczenie towarów do nabywcy znaj-
dującego się na terytorium państwa członkow-
skiego przeznaczenia dla wysyłanych lub 
transportowanych towarów. Od 1 kwietnia br. 
podatnik nie musi już posiadać kopii faktury 
dostawy. Uznano, że spełnienie tego wymogu 
nie wpływa na ustalenie, czy towar rzeczywi-
ście dotarł do nabywcy zlokalizowanego w in-
nym państwie członkowskim. Zmiana ta powo-
duje zmniejszenie obowiązków dokumentacyj-
nych. Niemniej jednak podatnik będzie musiał 
posiadać inne dokumenty wskazane w art. 23 
ust. 14, które łącznie potwierdzą dostarczenie 
towarów do nabywcy w ramach sprzedaży wy-
syłkowej z terytorium kraju.

Miejsce świadczenia 
przy imporcie towarów

Do końca marca br. kwestię ustalenia kraju 
opodatkowania importowanych towarów re-
gulował art. 36. Od 1 kwietnia br. miejsce 
świadczenia dla tej czynności wyznacza 
art. 26a. Nowe regulacje precyzyjnie określa-
ją, w którym państwie członkowskim ma miej-
sce import towarów. Lepiej odzwierciedlają 
one przepisy dyrektywy 2006/112/WE w tym 
zakresie, w szczególności w odniesieniu do to-
warów wprowadzanych do wolnego obszaru 
celnego lub składu wolnocłowego czy też to-
warów objętych składowaniem czasowym.

Korzyści związane z tą zmianą wynikają 
z kompleksowej nowelizacji przepisów doty-
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czących definicji importu towarów i miejsca 
świadczenia (patrz: „Import towarów”).

Stawka VAT na wełnę 
szarpaną i odpady zwierzęce

Od 1 kwietnia 2013 r. do 23% została pod-
wyższona stawka VAT dla wełny szarpanej 
oraz odpadów zwierzęcych surowych, nieja-
dalnych (z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołąd-
ków). Utrata stawki preferencyjnej dla tych 
towarów wynika ze zmiany w poz. 24 załącz-
nika nr 3 oraz poz. 17 załącznika nr 10 do 
ustawy. Przed zmianą produkty te podlegały 
opodatkowaniu według stawki 5%, z wyjąt-
kiem wełny szarpanej, do której miała zasto-
sowanie stawka 8%.

Podwyższenie stawek VAT z punktu widze-
nia podatnika ocenia się negatywnie, ponie-
waż prowadzi ono do wzrostu cen towarów 
i usług objętych tą podwyżką.

Stawka VAT 
na kawę i herbatę

Co do zasady, sprzedaż kawy i herbaty pod-
lega opodatkowaniu według stawki 23%. Do-
tychczas wyjątkiem były napoje bezalkoholo-
we zawierające tłuszcz mlekowy, takie jak: 
kawa cappuccino, latte, mocca, frappe itp., 
których dostawa „na wynos” korzystała z ob-
niżonej stawki VAT. Od 1 kwietnia 2013 r., 
w związku ze zmianą poz. 52 załącznika nr 3 
oraz poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy, 
sprzedaż napojów, przy których przygotowa-
niu wykorzystywany jest napar z kawy lub 
herbaty, niezależnie od udziału procentowe-
go tego naparu w przygotowywanym napoju, 
podlega opodatkowaniu stawką podstawową 
23%. W rezultacie stawka VAT na wymienio-
ne napoje mleczno-kawowe od 1 kwietnia 
ulega podwyższeniu do 23%.

Podwyższenie stawek VAT z punktu widze-
nia podatnika ocenia się negatywnie, ponie-
waż prowadzi ono do wzrostu cen towarów 
i usług, objętych tą podwyżką. Tak więc od 
1 kwietnia br. kawa z mlekiem będzie na 
pewno droższa.

Stawka VAT 
na wyroby sztuki ludowej

Została zniesiona obniżona stawka VAT na 
wyroby sztuki ludowej, wskazane dotychczas 
w poz. 108–128 załącznika nr 3 do ustawy. 

Z dniem 1 kwietnia br. zostały one uchylone. 
Tym samym stawka VAT na te wyroby ulega 
podwyższeniu do 23%. Celem tej zmiany jest 
opodatkowanie ww. towarów stawką podsta-
wową, gdyż dotychczasowe stosowanie do 
tych towarów stawki obniżonej nie znajdowa-
ło uzasadnienia w przepisach unijnych.

Podwyższenie stawek VAT z punktu widze-
nia podatnika oczywiście ocenia się negatyw-
nie, ponieważ prowadzi ono do wzrostu cen 
towarów i usług, objętych tą podwyżką. Jed-
nak z drugiej strony znoszenie różnic w wyso-
kości opodatkowania dla danego towaru lub 
usługi ma eliminować zakłócenia konkuren-
cyjności na rynku danych dóbr, co dotyczy np. 
wyrobów sztuki ludowej, które bez względu na 
to, czy zostały zakupione w Polsce, czy w in-
nym kraju członkowskim UE, powinny być 
opodatkowane według stawki podstawowej.

Stawka VAT na usługi 
radiowe i telewizyjne

Od 1 kwietnia br. z obniżonej stawki VAT 
nie będą już korzystały usługi związane z: 
produkcją programów telewizyjnych, pro-
dukcją programów radiofonicznych, projek-
cją filmów itp. W związku z uchyleniem 
poz. 164–168 załącznika nr 3 do ustawy zo-
stały one objęte stawką podstawową 23% (je-
śli nie ma do nich zastosowania zwolnienie 
z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 34 ustawy).

Od 1 kwietnia br. zmianie uległo także 
brzmienie poz. 169 ww. załącznika, który do-
tychczas obejmował usługi radia i telewizji 
kablowej, z wyłączeniem usług reklamowych 
i promocyjnych. Po tej zmianie obniżona 
stawka VAT dotyczy usług, innych niż elektro-
niczne, polegające na umożliwieniu odbioru 
programów telewizyjnych i radiowych w myśl 
przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą 
urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług 
polegających na wypożyczaniu filmów i au-
dycji w wybranym przez korzystającego 
z usługi czasie (bez względu na symbol 
PKWiU). W związku z tym, że poz. 169 za-
łącznika nr 3 obejmuje swoim zakresem rów-
nież usługi wymienione wcześniej w poz. 170–
172 ww. załącznika (dotyczy m.in. usług 
udostępniania programów radiowych i tele-
wizyjnych realizowanych za pomocą sieci te-
lekomunikacji ruchomej oraz za pomocą sate-
lity), to pozycje 170–172 zostały uchylone.

Podwyższenie stawek VAT z punktu widze-
nia podatnika oczywiście ocenia się negatyw-
nie.
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Zastosowanie 0% stawki VAT 
przy eksporcie towarów

Podatnik w celu zastosowania 0% stawki 
VAT do dostawy eksportowej musi posiadać 
dokument potwierdzający wywóz towarów 
poza terytorium Unii Europejskiej, o którym 
mowa w art. 41 ust. 6. Nowa regulacja zawar-
ta w art. 41 ust. 6a określa otwarty katalog 
dokumentów, o których mowa w ust. 6 tego 
artykułu. Tak więc od 1 kwietnia 2013 r. wy-
wóz towarów poza Unię Europejską może być 
potwierdzony w szczególności:

 ● dokumentem w formie elektronicznej 
otrzymanym z systemu teleinformatycz-
nego służącego do obsługi zgłoszeń wywo-
zowych albo potwierdzonym przez urząd 
celny wydrukiem tego dokumentu,

 ● dokumentem w formie elektronicznej po-
chodzącym z systemu teleinformatyczne-
go służącego do obsługi zgłoszeń wywozo-
wych, otrzymanym poza tym systemem, 
jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,

 ● zgłoszeniem wywozowym w formie papie-
rowej złożonym poza systemem teleinfor-
matycznym służącym do obsługi zgłoszeń 
wywozowych albo jego kopią potwierdzo-
ną przez urząd celny.

Wprowadzenie przykładowego katalogu 
dokumentów potwierdzających dokonanie 
dostawy eksportowej, do której stosuje się 
stawkę 0%, jest dobrym rozwiązaniem. 
Umożliwia ono zastosowanie stawki 0% rów-
nież w sytuacji, gdyby w innych państwach 
funkcjonowały, zgodnie z przepisami tam 
obowiązującymi, inne niż wymienione w tym 
przepisie dokumenty potwierdzające wywóz 
towarów poza terytorium UE. Mniejszą wagę 
ma forma tego dokumentu. Natomiast istotne 
jest, aby jego treść jednoznacznie wskazywa-
ła, że towar został wywieziony w ramach pro-
cedury eksportowej poza terytorium UE.

■ ZAPAMIĘTAJ
W celu zastosowania 0% stawki VAT do do-
stawy eksportowej podatnik musi posiadać 
dokument potwierdzający wywóz towarów 
poza terytorium Unii Europejskiej.

Zastosowanie 0% stawki VAT 
do WDT

Dotychczas podatnik w celu opodatkowa-
nia dostawy towarów w ramach WDT stawką 
0% zobowiązany był podać na fakturze 
stwierdzającej dostawę towarów unijny NIP 
dostawcy i nabywcy. Od 1 kwietnia 2013 r., 

zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3, sprzedawca 
nie musi podawać tych numerów na wysta-
wionej fakturze (choć może to uczynić). 
W rezultacie brak tych numerów na fakturze 
nie pozbawi podatnika prawa do opodatko-
wania dostawy preferencyjną stawką VAT. 
W dalszym ciągu niezbędne jest jednak, by 
nabywca towarów posiadał właściwy i ważny 
numer identyfikacyjny dla transakcji we-
wnątrzwspólnotowych, nadany przez pań-
stwa członkowskie właściwe dla nabywcy, za-
wierający dwuliterowy kod stosowany dla 
podatku od wartości dodanej.

Natomiast od dostawcy przepisy wymaga-
ją, aby składając deklarację podatkową, 
w której wykazuje dostawę towarów według 
stawki 0%, był zarejestrowany jako podatnik 
VAT UE. Zmiana ta uwzględnia orzecznictwo 
krajowe, które kwestionowało uzależnienie 
stosowania stawki 0% od rejestracji przed do-
konaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy 
towarów. Przyjęte rozwiązanie umożliwia za-
stosowanie stawki 0%, jeśli podatnik zareje-
struje się jako podatnik VAT UE najpóźniej 
w momencie składania deklaracji.

Kolejną korzystną zmianą jest rezygnacja 
z obowiązku posiadania kopii faktury w celu 
potwierdzenia dostarczenia towarów do ich 
nabywcy w ramach WDT (art. 42 ust. 3 pkt 2).

Rezygnacja z warunku podawania unijnego 
NIP nabywcy towarów w ramach WDT, w celu 
opodatkowania dostawy stawką 0%, jest 
oczekiwanym rozwiązaniem. Jest ono zgodne 
ze stanowiskiem sądów administracyjnych, 
które potwierdzały, że niedopełnienie wymo-
gów formalnych, np. w postaci braku na fak-
turze unijnego NIP nabywcy, w przypadku 
gdy WDT faktycznie miała miejsce, narusza 
zasadę neutralności podatku.

Od 1 kwietnia br. dla transakcji stanowiącej 
WDT nadal trzeba podawać na fakturze unij-
ne numery dostawcy i nabywcy, ponieważ 
obowiązek ten wynika z § 5 ust. 2 pkt 11 roz-
porządzenia ws. wystawiania faktur, ale ich 
brak nie spowoduje utraty prawa do opodat-
kowania WDT stawką 0%.

Poza tym brak warunku w postaci podania 
unijnego NIP nabywcy na fakturze stwierdza-
jącej WDT nie zwalnia polskiego dostawcy 
z obowiązku podatkowej weryfikacji unijne-
go kontrahenta. Trzeba pamiętać, że WDT 
opodatkowana według stawki 0% wystąpi 
tylko wówczas, gdy dostawa towaru została 
dokonana na rzecz nabywcy posiadającego 
właściwy i ważny numer dla transakcji we-
wnątrzwspólnotowych, poprzedzony dwuli-
terowym kodem państwa członkowskiego 
właściwego dla tego nabywcy.

zgłoszenie 
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Zwolnienie z VAT dostawy 
terenów niezabudowanych

Od 1 kwietnia 2013 r. nastąpiły zmiany me-
rytoryczne dotyczące stosowania zwolnienia 
z VAT dostawy terenów niezabudowanych. 
Dotychczas art. 43 ust. 1 pkt 9 zwalniał z VAT 
dostawę terenów niezabudowanych innych 
niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod 
zabudowę. W wyniku nowelizacji przepisu 
zwolnieniem z VAT została objęta dostawa te-
renów niezabudowanych innych niż tereny 
budowlane.

Na potrzeby stosowania tego zwolnienia 
wprowadzono definicję terenów budowla-
nych w art. 2 pkt 33. Wynika z niej, że tereny 
budowlane to grunty przeznaczone pod za-
budowę zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, a w przypad-
ku braku takiego planu – zgodnie z decyzją 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, o których mowa w przepisach o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W związku z tą definicją terenów budowla-
nych art. 43 ust. 1 pkt 9 w nowym brzmieniu 
pomija tereny przeznaczone pod zabudowę, 
gdyż są one objęte już tą definicją.

Wprowadzona definicja terenów budowla-
nych ułatwi podatnikom stosowanie zwolnie-
nia z VAT, w przypadku gdy dla danego tere-
nu nie zostały wydane plan zagospodarowania 
przestrzennego ani decyzja o warunkach za-
budowy. Dlatego zmianę tę również należy 
ocenić pozytywnie, biorąc pod uwagę dotych-
czasowe rozbieżności między podatnikami 
a organami podatkowymi i sądami admini-
stracyjnymi w tym zakresie (zob. wyrok NSA 
w składzie 7 sędziów z 17 stycznia 2011 r., 
sygn. akt I FPS 8/10).

■ ZAPAMIĘTAJ
Tereny budowlane to grunty przeznaczone 
pod zabudowę zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, 
a w przypadku braku takiego planu – zgod-
nie z decyzją o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu.

Zwolnienie z VAT zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi

Zmiana dotyczy art. 43 ust. 1 pkt 12 w zw. 
z ust. 8. Przepis zwalnia z opodatkowania VAT 
m.in. usługi zarządzania funduszami inwesty-
cyjnymi. Z dniem 1 kwietnia br. usunięto prze-
pis art. 43 ust. 8, który definiował pojęcie „za-
rządzanie funduszami inwestycyjnymi”.

Regulacja ta została usunięta, ponieważ 
państwa członkowskie nie są uprawnione do 
definiowania w prawie krajowym tego poję-
cia. W wyroku w sprawie C-169/04 Abbey 
National TSUE wskazał, że art. 13 część B 
lit. d pkt 6 szóstej dyrektywy (odpowiednio: 
art. 135 ust. 1 lit. g dyrektywy 2006/112/
WE) nie zawiera żadnej definicji pojęcia za-
rządzania specjalnymi funduszami inwesty-
cyjnymi. Wykładnia tego przepisu powinna 
być dokonywana m.in. z uwzględnieniem 
kontekstu, w jaki się wpisuje, celów oraz 
układu tej dyrektywy. Trybunał w ww. wyro-
ku orzekł, że pojęcie „zarządzanie” fundusza-
mi powierniczymi, o którym mowa w art. 13 
część B lit. d pkt 6 szóstej dyrektywy, jest au-
tonomicznym pojęciem prawa wspólnotowe-
go, którego treść nie może być zmieniona 
przez państwa członkowskie.

W rezultacie od 1 kwietnia br. zwolnienie 
z VAT nie ogranicza się wyłącznie do usług 
zarządzania funduszami inwestycyjnymi, 
których zakres wynikał dotychczas z art. 43 
ust. 8.

Zwolnienie z VAT 
usług pocztowych

Nowelizacja art. 43 ust. 1 pkt 17 powoduje, 
że zwolnieniem objęte będą tylko powszech-
ne usługi pocztowe, świadczone przez opera-
tora obowiązanego do świadczenia takich 
usług, oraz dostawa towarów ściśle związana 
z tymi usługami. Zakres usług pocztowych 
korzystających ze zwolnienia uległ ogranicze-
niu wyłącznie do powszechnych usług pocz-
towych (i dostaw towarów z nimi związa-
nych) określonych w ustawie z 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1529 ze zm.

Stawka 0% 
dla przewoźników lotniczych

Zmiana art. 83 ust. 1f ma na celu doprecyzo-
wanie pojęcia przewoźników lotniczych wyko-
nujących głównie przewozy w transporcie mię-
dzynarodowym na potrzeby stosowania stawki 
0% w przypadkach, o których mowa w art. 83 
ust. 1 pkt 1–5, 13, 16 i 18 ustawy w odniesie-
niu do zagranicznych przewoźników lotni-
czych nieposiadających siedziby działalności 
gospodarczej na terytorium kraju.

Zagraniczny przewoźnik lotniczy będzie 
uznany za przewoźnika lotniczego wykonują-
cego głównie przewozy w transporcie między-
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międzynarodowy
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narodowym na podstawie aktu właściwego or-
ganu kraju swojej siedziby, w szczególności 
koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotnicze-
go, lub gdy będzie wpisany na listę przewoźni-
ków lotniczych, wykonujących głównie prze-
wozy w transporcie międzynarodowym, 
ogłoszoną przez właściwy organ kraju siedziby 
tego przewoźnika.

Istotne jest również, że zgodnie z przepi-
sem przejściowym ustawy zmieniającej 
w okresie do 31 marca 2014 r. zachowuje moc 
lista przewoźników lotniczych wykonujących 
głównie przewozy w transporcie międzynaro-
dowym, ogłoszona przez Prezesa Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego na podstawie art. 83c usta-
wy o VAT w brzmieniu dotychczasowym.

Zmiana ta ma na celu ułatwienie stosowa-
nia ww. przepisów.

Odliczenie VAT naliczonego

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy 
o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi 
również kwota podatku należnego, z tytułu:

 ● WNT, o którym mowa w art. 9 ustawy 
o VAT, określana na podstawie otrzymanej 
faktury wystawionej zgodnie z przepisami 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego ma miejsce dostawa towarów sta-
nowiąca u podatnika wewnątrzwspólnoto-
we nabycie towarów (art. 86 ust. 2 pkt 4 
lit. c) oraz

 ● WNT, o którym mowa w art. 11 ustawy 
o VAT (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. d).

Zmiana ta zwiększa pewność co do przysłu-
gującego prawa do odliczenia podatku nali-
czonego od WNT dokonanego według zasad 
określonych przez art. 9 i art. 11 (w tym od 
tzw. nietransakcyjnego przemieszczenia to-
warów).

Wyłączenie odliczenia VAT 
naliczonego

Od 1 kwietnia 2013 r. w art. 88 ust. 1 został 
usunięty pkt 5 lit. a i b. Przepisy te wyłączały 
prawo do odliczenia podatku naliczonego od 
towarów i usług, których nabycie:
a)  zostało udokumentowane fakturami 

otrzymanymi przed dniem utraty zwolnie-
nia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 
albo przed dniem rezygnacji z tego zwol-
nienia, z wyjątkiem przypadków określo-
nych w art. 113 ust. 5 i 7,

b)  nastąpiło w wyniku darowizny lub nieod-
płatnego świadczenia usług (usunięcie 

tego przepisu nie spowoduje zmian mery-
torycznych; dotychczas nie miał on prak-
tycznego zastosowania, gdyż w sytuacjach 
objętych jego zakresem były wystawiane 
faktury wewnętrzne, a nie faktury).

Poza tym zostały uchylone dotychczas obo-
wiązujące ograniczenia, które dotyczyły przy-
padków, gdy:

 ● kwota podatku wykazana na oryginale 
faktury lub faktury korygującej różniła się 
od kwoty wykazanej na kopii (art. 88 
ust. 3a pkt 1 lit. b),

 ● wystawiono więcej niż jedną fakturę do-
kumentującą tę samą sprzedaż (art. 88 
ust. 3a pkt 3).

Likwidację tych formalnych ograniczeń na-
leży ocenić pozytywnie.

Z dniem 1 kwietnia br. uchylono także 
art. 88 ust. 3a pkt 6, który wyłączał prawo 
do odliczenia podatku naliczonego, 
w przypadku gdy zaświadczenie, o którym 
mowa w art. 86 ust. 5, zawierało informa-
cje niezgodne ze stanem faktycznym. 
Zmiana ta nie wnosi nowych treści meryto-
rycznych, ponieważ uchylony przepis od-
nosił się do nieobowiązującego przepisu 
art. 86 ust. 5.

Nowością jest natomiast przepis określony 
przez art. 88 ust. 6, zgodnie z którym nie sta-
nowi podstawy do obniżenia kwoty podatku 
należnego oraz zwrotu różnicy podatku kwo-
ta podatku naliczonego od WNT, w przypad-
ku gdy zostało ono opodatkowane w Polsce 
z powodu podania unijnego numeru poprze-
dzonego kodem PL, w sytuacji gdy towary 
znajdują się w momencie zakończenia ich 
wysyłki lub transportu na terytorium pań-
stwa członkowskiego innym niż terytorium 
Polski.

Zgłoszenie rejestracyjne

Podatnik przed dniem wykonania pierw-
szej czynności podlegającej opodatkowaniu 
VAT, co do zasady, składa naczelnikowi urzę-
du skarbowemu zgłoszenie rejestracyjne 
VAT-R (art. 96 ust. 1). Jeżeli podatnik podle-
gający obowiązkowi zarejestrowania jako po-
datnik VAT czynny ma zamiar dokonać pierw-
szej WDT lub pierwszego WNT, to o zamiarze 
rozpoczęcia wykonywania tych czynności 
także musi zawiadomić naczelnika urzędu 
skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym 
VAT-R (art. 97 ust. 1).

Wymienione obowiązki nie mają zastoso-
wania do podatnika, który ustanowił przed-
stawiciela podatkowego, o którym mowa 

darowizna

faktury 
wewnętrzne
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w art. 18d ust. 1 (art. 96 ust. 3a i art. 97 
ust. 3a). Chodzi o przypadek ustanowienia 
przedstawiciela podatkowego przez niezare-
jestrowanego w naszym kraju podatnika 
(importera) w celu wykonania obowiązków 
tego podatnika w związku z importem towa-
rów dokonanym na terytorium Polski oraz 
późniejszym wywozem tych towarów z tery-
torium kraju w ramach WDT. Obowiązki po-
datnika (importera) przejmuje przedstawi-
ciel podatkowy, który działa we własnym 
imieniu, lecz na rzecz podatnika. Dlatego 
nie ma obowiązku rejestrowania podatnika 
ustanawiającego przedstawiciela podatko-
wego jako podatnika VAT czynnego oraz po-
datnika VAT UE.

Korzyści związane z tą zmianą wynikają 
z kompleksowej nowelizacji przepisów doty-
czących ustanawiania i działania przedstawi-
ciela podatkowego (patrz: „Przedstawiciel 
podatkowy”).

Z dniem 1 kwietnia br. został usunięty 
art. 96 ust. 11, który dotychczas zobowiązy-
wał zarejestrowanego podatnika VAT czynne-
go do umieszczania numeru identyfikacji po-
datkowej na fakturach oraz w ofertach. Skoro 
przepisy dyrektywy 2006/112/WE nie regu-
lują kwestii umieszczania NIP na ofertach, to 
zasadne było uchylenie tej regulacji z ustawy. 
Z kolei zasady posługiwania się NIP na faktu-
rach reguluje rozporządzenie ws. wystawia-
nia faktur.

Deklaracje VAT oraz 
informacje podsumowujące

Na podatniku, który ustanowił przedstawi-
ciela podatkowego na warunkach określo-
nych przez art. 18d ust. 1, nie ciąży obowią-
zek składania deklaracji podatkowych. 
Deklaracje te, sporządzane za okresy mie-
sięczne, jest zobowiązany składać przedsta-
wiciel podatkowy we własnym imieniu i na 
rzecz podatnika w terminie do 25. dnia mie-
siąca następującego po każdym kolejnym 
miesiącu (art. 99 ust. 8a).

Ustanowiony w ten sposób przedstawiciel 
podatkowy składa za okresy miesięczne infor-
macje podsumowujące zawierające zbiorcze 
informacje o dokonanych WDT, do których 
rozliczenia został upoważniony (art. 100 
ust. 12).

Korzyści związane z tą zmianą wynikają 
z kompleksowej nowelizacji przepisów doty-
czących ustanawiania i działania przedstawi-
ciela podatkowego (patrz: „Przedstawiciel 
podatkowy”).

Kasy rejestrujące

Od 1 kwietnia 2013 r. podatnicy prowadzący 
ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z za-
stosowaniem kas rejestrujących są obowiązani:

 ● dokonywać wydruku paragonu fiskalnego 
lub faktury z każdej sprzedaży oraz wyda-
wać wydrukowany dokument nabywcy 
(art. 111 ust. 3a pkt 1); w poprzednim 
brzmieniu należało wydać nabywcy orygi-
nał wydrukowanego dokumentu,

 ● dokonywać wydruku emitowanych przez kasę re-
jestrującą dokumentów i ich kopii (art. 111 ust. 3a 
pkt 8); w poprzednim brzmieniu należało doko-
nywać tego wydruku na nośniku papierowym.

Zmiany te powodują uproszczenie zasad 
ewidencjonowania sprzedaży za pomocą 
kasy rejestrującej. Umożliwiają też stosowa-
nie nowoczesnych technologii w procesie do-
kumentowania sprzedaży rejestrowanej w ka-
sach rejestrujących.

W art. 111 ust. 6c poprawiono też zapis 
ustawowy, na podstawie którego Prezes 
Głównego Urzędu Miar może cofnąć wydane 
wcześniej potwierdzenie o spełnieniu przez 
kasę funkcji, kryteriów i warunków technicz-
nych, którym muszą odpowiadać kasy. Zgod-
nie z tym przepisem pozwolenie może być 
cofnięte, gdy kasy:

 ● nie spełniają funkcji, kryteriów i warun-
ków technicznych lub

 ● są niezgodne z egzemplarzem wzorco-
wym kasy lub

 ● są niezgodne z dokumentami dołączanymi 
do wniosku o wydanie tego potwierdzenia.

Przechowywanie dokumentów

Artykuł 112 w brzmieniu obowiązującym od 1 
kwietnia br. jednoznacznie wskazuje, że regula-
cje związane z obowiązkiem przechowywania 
dokumentów do czasu upływu terminu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego do-
tyczą również dokumentów, jakimi są faktury.

Zmiana tego przepisu ma charakter dopre-
cyzowujący i nie wnosi merytorycznych 
zmian w stosunku do wcześniejszej regulacji. 
Na pozytywną ocenę zasługuje jednak fakt 
doprecyzowania tego przepisu, co zwiększa 
pewność i jasność jego zastosowania.

Procedura VAT marża przy 
świadczeniu usług turystyki

Od 1 kwietnia 2013 r. przez marżę, która 
stanowi podstawę opodatkowania VAT we-

importer

warunki 
techniczne
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dług art. 119, należy rozumieć różnicę mię-
dzy kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, 
a faktycznymi kosztami poniesionymi przez 
podatnika z tytułu nabycia towarów i usług 
od innych podatników dla bezpośredniej ko-
rzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej 
korzyści turysty rozumie się usługi stanowią-
ce składnik świadczonej usługi turystyki, 
a w szczególności transport, zakwaterowa-
nie, wyżywienie, ubezpieczenie.

W definicji marży wyrażenie „cena nabycia” 
zostało zastąpione wyrażeniem „faktyczne 
koszty poniesione przez podatnika”. Zmiana 
ta oznacza przede wszystkim, że w przypadku 
usług nabywanych od innych podatników dla 
bezpośredniej korzyści turysty, dla których 
miejscem świadczenia jest miejsce siedziby 
usługobiorcy, przy obliczaniu marży będzie 
uwzględniony podatek od takich usług rozli-
czany przez nabywcę tych usług jako koszt po-
niesiony przez podatnika z tytułu nabycia ta-
kich usług. Z drugiej strony wyrażenie to może 
budzić w przyszłości wątpliwości interpreta-
cyjne sprowadzające się do ustalenia, czy 
podstawę opodatkowania pomniejszą tylko 
koszty faktycznie opłacone przez podatnika, 
czy również koszty powstałe, ale nieopłacone.

System zwrotu VAT 
podróżnym – TAX FREE

Od 1 kwietnia 2013 r. art. 128 ust. 3 stano-
wi, że urząd celny potwierdza wywóz towaru 
na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po 
sprawdzeniu zgodności danych dotyczących 
podróżnego zawartych w tym dokumencie 

z danymi zawartymi w przedstawionym pasz-
porcie lub innym dokumencie potwierdzają-
cym tożsamość. W poprzednim brzmieniu 
przepis dodatkowo zobowiązywał do okaza-
nia przez podróżnego wywożonego towaru.

Jest to pozytywna zmiana, która ułatwia 
korzystanie z procedury TAX FREE.

ANETA SZWĘCH

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 15 ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw
Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1 kwietnia 2013 r., z wyjątkiem art. 1 
pkt 1 lit. b – w zakresie art. 2 pkt 31 i 32,
 pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 9, pkt 16–18, 
23–28, 31, pkt 32 lit. b, d–f, pkt 33 lit. 
e–h, pkt 34 lit. a tiret pierwsze, drugie, 
piąte, siódme i ósme, lit. b, c i e, pkt 37 
lit. a tiret drugie, pkt 38 lit. a tiret pierw-
sze, trzecie, czwarte i piąte oraz lit. b–l, 
pkt 39, pkt 40 lit. b i d, pkt 41, 42, pkt 43 
lit. a, c i d, pkt 44 lit. b–d, pkt 45, pkt 46 
lit. a, pkt 47 lit. a i b, pkt 48–51, pkt 52 
lit. a i c, pkt 54–56, pkt 57 lit. b i c, 
pkt 58 lit. a–c i lit. e, pkt 59, pkt 61–64 
i 68 oraz art. 2, art. 3, art. 7, art. 8, 
art. 11 ust. 1, art. 12 i art. 14, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycz-
nia 2014 r.

Stawki VAT od 1 kwietnia 2013 r.
Od 1 kwietnia br. zmieniły się stawki VAT 
na niektóre wyroby i usługi. W większo-

ści przypadków zmiana spowodowała 
podwyższenie stawki VAT do 23%.

Tabela. Wykaz towarów i usług, na które stawka została zmieniona

Lp. Rodzaj towaru lub usługi 
(symbol PKWiU) Podstawa prawna Jak było

Jak jest od 
1 kwietnia 

2013 r.
1. 2 3 4 5
1. Wełna szarpana poz. 24 zał. nr 3 do 

ustawy 
8% 23%

2. Odpady zwierzęce surowe, niejadalne (PKWiU 
ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żo-
łądków, które nadal będą opodatkowane staw-

poz. 24 zał. nr 3 
i poz. 17 zał. nr 10 
do ustawy  

5% 23%

podstawa 
opodatkowania

paszport
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1. 2 3 4 5
ką 5%. Stawka VAT zostanie podniesiona 
m.in. na:
●  szczecinę i sierść świń lub dzików, sierść bor-

suka i inne szczeciny do wyrobu szczotek  
i pędzli, odpadki takiej szczeciny lub sierści

●  kości (w tym słoniowe) i rdzenie rogów oraz 
proszek i odpady z tych produktów

●  skorupy żółwi, kopyta, paznokcie, szpony, pa-
zury i dzioby

3. Napoje bezalkoholowe, niegazowane zawiera-
jące tłuszcz mlekowy, przy przygotowywaniu 
których wykorzystywany jest napar z kawy lub 
herbaty, niezależnie od udziału procentowego 
tego naparu w przygotowywanym napoju 
– PKWiU ex 11.07.19.0.
Są to kawy typu latte, cappuccino itp. 

poz. 31 zał. nr 10 
i poz. 52 zał. nr 3 do 
ustawy o VAT

5% 23%

4. Obrusy i serwety – wyłącznie bielizna stołowa 
haftowana z tkanin bawełnianych, z lnu, z po-
zostałych tkanin – PKWiU ex 13.92.13.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej 

8%1 23%

5. Narzuty i kapy na łóżka – PKWiU ex 13.92.16 art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

6. Wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe, 
frywolitkowe, drutowe, igliczkowe) – PKWiU ex 
13.99.11.0

art. 1 pkt 64 lit. c) 
ustawy zmieniającej

8%1 23%

7. Odzież wierzchnia stanowiąca wyrób rękodzieła 
ludowego i artystycznego, odzieżowego, z wy-
jątkiem używanej odzieży – PKWiU ex 14.13.
Są to m.in.: płaszcze, kurtki, peleryny, skafan-
dry, sukienki, spódnice, spodnie itp.

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

8. Wyroby rymarskie z dowolnego materiału prze-
znaczone dla zwierząt, z wyłączeniem biczy, 
szpicrut i lasek  – PKWiU ex 15.12.11.0.
Jest  to sprzęt przeznaczony dla zwierząt, ze skó-
ry wyprawionej, skóry wtórnej, skóry futerkowej, 
tkanin i innych materiałów, taki jak: siodła 
i uprzęże (włącznie z lejcami, uzdami i postron-
kami) dla zwierząt pod siodło, pociągowych 
i jucznych, nakolanniki, końskie okulary i buty, 
dekoracyjne czapraki dla zwierząt cyrkowych, 
kagańce dla wszelkich zwierząt, obroże, smycze 
i czapraki dla psów i kotów, derki pod siodło, po-
duszki do siodeł i juki, derki o specjalnym kształ-
cie dla koni, ubrania dla psów

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

9. Beczki i komplety beczkowe, z drewna: iglaste-
go, liściastego –  PKWiU ex 16.24.12.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

10. Deski, łyżki, łyżeczki, widelce, szczypce, wałki, 
tłuczki, pałki, pozostałe przybory stołowe i ku-
chenne – PKWiU ex 16.29.12.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

11. Galanteria dekoracyjna z drewna – PKWiU ex 
16.29.13.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

12. ●  wyroby do użytku domowego drewniane 
(szatkownice, maselnice, deseczki do papieru 
toaletowego itp.)

●  przybory i sprzęt do prania drewniany (tary, 
szczypce itp.)

– sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 
ex 16.29.25.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

13. ●  wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogoży-
ny i wikliny

●  galanteria koszykarska z trzciny egzotycznej
●  wyroby koszykarskie i inne, z materiałów ro-

ślinnych, pozostałych, osobno niewymienione
●  łubianki, wyroby koszykarskie i inne z łuby
– sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 
ex 16.29.25.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%
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1. 2 3 4 5
14. Artykuły z papieru i tektury, takie jak:

●  wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej
●  wycinanki ludowe i artystyczne
– sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 
17.29.19.0

art. 1 pkt 64 lit. c) 
ustawy zmieniającej

8%1 23%

15. Wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej z two-
rzyw sztucznych – PKWiU ex 22.29.29.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

16. Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne 
sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 
ex 23.41.12.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

17. Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, 
rzeźby, płaskorzeźby sklasyfikowane pod sym-
bolem PKWiU ex 23.41.13.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

18. Militaria – PKWiU 25.71.15.0 art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

19. Wyroby kowalstwa artystycznego z metali nie-
szlachetnych – PKWiU ex 25.99.29.0
Są to m.in.:
●  tace, dzbanki, półmiski, pokrywki kufli do 

piwa, z cyny
●  okapy dachowe, rynny, w tym rynny zagłę-

bione, z cynku
● ramy drzwi lub okien, z cynku
● balustrady, poręcze, z cynku

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

20. Strunowe instrumenty muzyczne, smyczkowe 
– PKWiU ex. 32.20.12.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

21. Części i akcesoria do instrumentów muzycz-
nych – PKWiU 32.20.20.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

22. Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludz-
kie – PKWiU 32.40.11.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

23. Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, 
wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej zalicza-
ne do wyrobów świątecznych, festiwalowych, 
karnawałowych lub innych służących rozrywce, 
włączając akcesoria do sztuk magicznych i żar-
tów – PKWiU ex 32.99.51.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

24. Rzeźby, płaskorzeźby, wyroby plastyki zdobni-
czo-obrzędowej sklasyfikowane pod symbolem 
PKWiU ex 32.99.59.0

art. 1 pkt 64 lit. c)  
ustawy zmieniającej

8%1 23%

25. Produkcja programów telewizyjnych – PKWiU 
ex 59.11.1

art. 1 pkt 64 lit. d)  
ustawy zmieniającej

8%2 23%

26. Usługi związane z projekcją filmów  – PKWiU ex 
59.14.10.0

art. 1 pkt 64 lit. d)  
ustawy zmieniającej

8%2 23%

27. Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wyda-
rzeń na żywo – PKWiU ex 59.20.1

art. 1 pkt 64 lit. d)  
ustawy zmieniającej

8%2 23%

28. Usługi związane z produkcją programów radio-
fonicznych – PKWiU ex 59.20.2

art. 1 pkt 64 lit. d)  
ustawy zmieniającej

8%2 23%

29. Usługi związane z nadawaniem programów 
ogólnodostępnych i abonamentowych, inne niż 
określone w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT 
– PKWiU ex 60

art. 1 pkt 64 lit. d)  
ustawy zmieniającej

8%2 23%

30. Usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU 
ex 61.10.5

art. 1 pkt 64 lit. e)  
ustawy zmieniającej

8%2 23%, 8%3

31. Usługi udostępniania programów radiowych 
i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci te-
lekomunikacyjnej ruchomej – wyłącznie usługi 
radia i telewizji kablowej – PKWiU ex 61.30.10.0

art. 1 pkt 64 lit. f)  
ustawy zmieniającej

8%2 23%, 8%3

32. Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłącze-
niem udostępniania programów radiowych i te-
lewizyjnych za pośrednictwem satelity – wy-
łącznie usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU 
ex 61.30.10.0

art. 1 pkt 64 lit. f)  
ustawy zmieniającej

8%2 23%, 8%3
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1. 2 3 4 5
33. Usługi udostępniania programów radiowych i te-

lewizyjnych za pomocą satelity – wyłącznie 
usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU ex 
61.30.20.0

art. 1 pkt 64 lit. f)  
ustawy zmieniającej

8%2 23%, 8%3

34. Kizeryt (naturalny siarczan magnezu) – PKWiU  
ex. 08.91.19.0

§ 7 ust. 4 pkt 7 roz-
porządzenia wyko-
nawczego

23% 8%4

35. Napoje przy przygotowaniu których jest wyko-
rzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależ-
nie od udziału procentowego tego naparu 
w przygotowanym napoju, sprzedawane w ra-
mach usługi gastronomicznej (PKWiU ex 56) 

poz. nr  7 pkt 3 zał. 
nr 1 do rozporządze-
nia wykonawczego 

8%, 
z wyjątkiem 

kawy 
i herbaty 

opodatko-
wanych 

stawką 23%

23%

1  Do 31 marca 2013 r. warunkiem zastosowa-
nia stawki 8% było posiadanie atestu Krajo-
wej Komisji Artystycznej i Etnograficznej.

2  Stawka 8% nie miała zastosowania do 
usług promocyjnych i reklamowych, do 
których stosujemy stawkę 23%.

3  Stawkę 8% możemy stosować do usług 
innych niż usługi elektroniczne, polega-
jących na umożliwieniu odbioru progra-
mów telewizyjnych i radiowych w ro zu-
mieniu przepisów o radiofonii i telewizji 
za pomocą urządzeń odbiorczych. Dla 
zastosowania stawki 8% nie ma znacze-
nia symbol PKWiU, pod jakim usługa zo-

stała sklasyfikowana. Stawka 8% nie ma 
jednak zastosowania do usług:

 ● polegających na wypożyczaniu filmów 
i audycji w wybranym przez korzystają-
cego z usługi czasie,

 ● reklamowych i promocyjnych, do któ-
rych należy stosować stawkę 23%.

4  Stawka 8% ma zastosowanie tylko w przy-
padku, gdy nabywcą będzie podatnik po-
datku rolnego lub podatku dochodowego 
z działów specjalnych produktów rolnych, 
gdy złoży pisemne oświadczenie sprze-
dawcy o przeznaczeniu tego produktu do 
celów rolniczych.

VAT na usługi pocztowe
Od 1 kwietnia br. zmienił się przepis, któ-
ry reguluje zasady korzystania ze zwol-
nienia z VAT dla usług pocztowych. Ze 
zwolnienia będą korzystać usługi poczto-
we, które można zaliczyć do powszech-
nych. Jeśli więc ustalimy z pocztą indywi-
dualne warunki świadczenia dla nas 
usług, będziemy płacić 23% VAT. Ryzyko 
zastosowania stawki 23% zamiast zwol-
nienia obciąża również nabywcę, gdyż 
traci on prawo do odliczenia VAT z takiej 
faktury, mimo że został naliczony VAT.

Zmianę art. 43 ust. 1 pkt 17 wprowadziła 
ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35).

Opodatkowanie usług 
pocztowych przed 1 kwietnia

Dotychczas na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 17 ustawy zwolnione z VAT były usługi 

pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi 
usługami związana – realizowane przez ope-
ratora obowiązanego do świadczenia po-
wszechnych usług pocztowych.

Z powyższego przepisu wynikało, że zwol-
nienie ma charakter przedmiotowo-podmio-
towy (czyli obejmuje wskazane w przepisie 
czynności realizowane przez konkretny pod-
miot).

Czynnościami wskazanymi w przepisie są 
usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle 
z tymi usługami związana. Przepisy z zakresu 
VAT nie definiują pojęcia „usługi pocztowe”. 
Pojęcie to zostało zdefiniowane w ustawie 
z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). Usługę pocztową 
stanowi, wykonywane w obrocie krajowym 
lub zagranicznym, zarobkowe:
1)  realizowane łącznie lub rozdzielnie przyj-

mowanie, sortowanie, doręczanie przesy-
łek pocztowych oraz druków bezadreso-
wych;

2)  przemieszczanie przesyłek pocztowych 
oraz druków bezadresowych, jeżeli jest 

obrót
krajowy
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wykonywane łącznie przynajmniej z jed-
ną spośród czynności, o których mowa 
w pkt 1;

3)  przesyłanie przesyłek pocztowych przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elek-
tronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, 
przemieszczania lub doręczania przekazu 
informacyjnego przyjmują one fizyczną 
formę przesyłki listowej;

4)  prowadzenie punktów wymiany umożli-
wiających przyjmowanie i wymianę kore-
spondencji między podmiotami korzysta-
jącymi z obsługi tych punktów;

5)  realizowanie przekazów pocztowych.
Do usług pocztowych nie zaliczamy nato-

miast:
1)  przemieszczania i doręczania własnych 

przesyłek, jeżeli jest wykonywane bez 
udziału osób trzecich;

2)  przewozu rzeczy innych niż koresponden-
cja, wykonywanego na podstawie odręb-
nych przepisów;

3)  wzajemnej nieodpłatnej wymiany kore-
spondencji dokonywanej przez wymienia-
jące się podmioty;

4)  przyjmowania, sortowania, przemieszcza-
nia i doręczania przesyłek przez pocztę 
specjalną ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych;

5)  przyjmowania, sortowania, przemieszcza-
nia i doręczania przesyłek przez wojskową 
pocztę polową.

Od 1 stycznia 2013 r. z ustawy – Prawo 
pocztowe zniknęło pojęcie operatora publicz-
nego, którego obowiązki do tej pory były po-
wierzone Poczcie Polskiej. W zamian pojawi-
ło się pojęcie operatora wyznaczonego, 
tj. operatora zobowiązanego do świadczenia 
usług powszechnych. Operator zostanie wy-
znaczony na podstawie konkursu, który prze-
prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej (UKE), i będzie wybierany raz 
na 10 lat. Zgodnie z przepisami przejściowy-
mi w okresie trzech lat od dnia wejścia w ży-
cie zmian obowiązki operatora wyznaczone-
go będzie pełnić Poczta Polska. Zatem 
z powyższego wynika, że zwolnienie z art. 43 
ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT dotyczy Poczty 
Polskiej i świadczonych przez nią usług pocz-
towych. Zwolnienie to dotyczy również do-
stawy towarów ściśle związanej z usługami 
pocztowymi, co w praktyce oznacza, że obej-
muje również np. dostawy takich towarów, 
jak koperty.

Ze zwolnienia wynika jednak, że obejmuje 
ono wszelkie usługi pocztowe świadczone 
przez Pocztę Polską, a nie tylko powszechne 
usługi pocztowe.

■ ZAPAMIĘTAJ
Operator wyznaczony wykonuje zadania 
z zakresu działalności pocztowej, określo-
ne dla zarządów pocztowych lub admini-
stracji pocztowych w międzynarodowych 
przepisach pocztowych.

Co się zmieniło 
od 1 kwietnia 2013 r.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. zmianie uległ 
przepis regulujący zwolnienie usług poczto-
wych. Zgodnie z pkt 17 (w art. 43 ust. 1 usta-
wy o VAT) zwalnia się od podatku powszech-
ne usługi pocztowe świadczone przez 
operatora obowiązanego do świadczenia ta-
kich usług, oraz dostawę towarów ściśle 
z tymi usługami związaną.

Wobec tego dalej utrzymane zostało zwol-
nienie o charakterze przedmiotowo-podmio-
towym.

Podmiotem, który będzie mógł zastosować 
zwolnienie, będzie każdy operator obowiąza-
ny do świadczenia powszechnych usług pocz-
towych. Jednak z powyższego przepisu wyni-
ka, że czynnością zwolnioną będą powszechne 
usługi pocztowe, co oznacza likwidację zwol-
nienia dla niepowszechnych usług poczto-
wych.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu 
projektu ustawy zmieniającej VAT wskazało, 
że celem ww. zmiany w ust. 1 pkt 17 jest peł-
niejsze dostosowanie zakresu zwolnienia 
określonego w tym przepisie do prawodaw-
stwa unijnego, w szczególności art. 132 
ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE oraz do 
orzecznictwa TSUE. Zgodnie z wyrokiem 
TSUE w sprawie C-357/07 TNT Post, zwol-
nienie od podatku ma zastosowanie do 
świadczenia usług, które publiczne służby 
pocztowe wykonują jako takie, a więc w cha-
rakterze operatora, który zobowiązał się do 
zapewnienia w danym państwie członkow-
skim całości lub części powszechnych usług 
pocztowych. Powszechne usługi pocztowe 
definiowane będą na podstawie przepisów 
ustawy – Prawo pocztowe. Wprowadzana 
zmiana jednoznacznie wskazuje, że zwolnie-
nie dotyczy tylko powszechnych usług pocz-
towych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Od podatku VAT zwolnione są powszechne 
usługi pocztowe świadczone przez opera-
tora obowiązanego do świadczenia takich 
usług, oraz dostawa towarów ściśle z tymi 
usługami związana.

przesyłka 
listowa

państwo 
członkowskie
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Co to są 
powszechne usługi pocztowe

Definicję powszechnych usług pocztowych 
od 1 stycznia 2013 r. zawiera art. 45 Prawa 
pocztowego. Do usług powszechnych zalicza 
się świadczone w obrocie krajowym i zagra-
nicznym w ramach obowiązku usługi poczto-
we obejmujące:
1)  przyjmowanie, sortowanie, przemieszcza-

nie i doręczanie:
a)  przesyłek listowych, w tym poleconych 

i z zadeklarowaną wartością, o wadze 
do 2000 g i liczonych z tolerancją 
2 mm wymiarach:
–  maksymalnych – 900 mm, stano-

wiących sumę długości, szerokości 
i wysokości, przy czym największy 
wymiar nie może przekroczyć 
600 mm, a w przypadku przesyłki li-
stowej w formie rulonu – 1040 mm, 
stanowiących sumę długości i po-
dwójnej średnicy, przy czym naj-
większy wymiar nie może przekro-
czyć 900 mm,

–  minimalnych – 170 mm w przypad-
ku przesyłki listowej w formie rulo-
nu, stanowiących sumę długości 
i podwójnej średnicy, przy czym naj-
większy wymiar nie może być mniej-
szy niż 100 mm,

–  minimalnych strony adresowej – 90 
x 140 mm,

b)  przesyłek dla ociemniałych,
c)  paczek pocztowych, w tym z zadekla-

rowaną wartością, o masie do 10 000 g 
i wymiarach, z których największy nie 
przekracza 1500 mm, a suma długości 
i największego obwodu mierzonego 
w innym kierunku niż długość nie 
przekracza 3000 mm;

2)  sortowanie, przemieszczanie i doręczanie 
nadesłanych z zagranicy paczek poczto-
wych o masie do 20 000 g i wymiarach, 
o których mowa w pkt 1 lit. c).

Obowiązek świadczenia powszechnych 
usług powinien być wykonywany przede 
wszystkim w sposób jednolity w porówny-
walnych warunkach.

Wobec powyższego usługi pocztowe, które 
nie będą miały charakteru powszechnego, ze 
względu na świadczenie ich na określonym 
terenie lub dla wybranych podmiotów speł-
niających umowne warunki, nie będą korzy-
stały ze zwolnienia od VAT. Przykładem ta-
kich usług są przesyłki aglomeracyjne. 
Zgodnie z opisem przesyłki przez Pocztę Pol-
ską jest ona udostępniona w określonych pla-

cówkach nadawczych i polega na doręczeniu 
na obszarach obejmujących granice admini-
stracyjne miast oraz miejscowości o charakte-
rze zurbanizowanym i infrastrukturalnie po-
wiązanych z miastami. Przesyłki muszą 
spełniać określone warunki co do wagi oraz 
wymiarów. Ponadto co jest istotne, usługa 
jest realizowana na podstawie zawartej 
z klientem pisemnej umowy.

Tym samym usługi pocztowe, których wa-
runki świadczenia uzgadniane są indywi-
dualnie z Pocztą Polską co do rodzaju czy 
ceny, będą od 1 kwietnia 2013 r. opodatko-
wane stawką podstawową VAT w wysokości 
23%.

Takie rozumienie powszechnych usług 
pocztowych znajdziemy również w orzecznic-
twie TSUE. W wyroku z 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie C-357/07 TNT Post UK Europejski 
Trybunał stwierdził, że zwolnienie przewi-
dziane w art. 13 część A ust. 1 lit. a) szóstej 
dyrektywy ma zastosowanie do świadczenia 
usług i dostaw towarów z nimi związanych 
– z wyjątkiem transportu osób i usług teleko-
munikacyjnych – które publiczne służby pocz-
towe wykonują jako takie, a więc w charakte-
rze operatora, który zobowiązał się do 
zapewnienia w danym państwie członkow-
skim całości lub części powszechnych usług 
pocztowych. Zwolnienie to nie ma zastosowa-
nia do świadczenia usług ani dostaw towarów 
z nimi związanych, których warunki zostały 
wynegocjowane indywidualnie.

■ ZAPAMIĘTAJ
Od 1 kwietnia 2013 r. usługi pocztowe, któ-
rych warunki świadczenia uzgadniane są 
indywidualnie z Pocztą Polską co do rodza-
ju czy ceny, są opodatkowane stawką pod-
stawową VAT w wysokości 23%.

Czy można odliczyć VAT 
od usług pocztowych

Zmiana w zakresie zwolnienia usług pocz-
towych oznaczać będzie, że podatnicy – na-
bywcy tych usług – mogą otrzymywać faktury 
dokumentujące czynności zwolnione z VAT 
lub opodatkowane VAT. W drugim przypad-
ku, jeżeli nabyte usługi są wykorzystywane 
do wykonywania czynności opodatkowanych 
i zostały prawidłowo opodatkowane VAT, na-
bywca będzie miał prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczo-
nego.

ŁUKASZ GOGOLA

usługi 
powszechne

świadczenie 
usług
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 2 ustawy – Prawo pocztowe
1. Usługę pocztową stanowi, wykony-
wane w obrocie krajowym lub zagra-
nicznym, zarobkowe:
1)  realizowane łącznie lub rozdzielnie 

przyjmowanie, sortowanie, doręcza-
nie przesyłek pocztowych oraz dru-
ków bezadresowych;

2)  przemieszczanie przesyłek poczto-
wych oraz druków bezadresowych, 
jeżeli jest wykonywane łącznie 
z przynajmniej jedną spośród czyn-
ności, o których mowa w pkt 1;

3)  przesyłanie przesyłek pocztowych 
przy wykorzystaniu środków komu-
nikacji elektronicznej, jeżeli na eta-
pie przyjmowania, przemieszczania 
lub doręczania przekazu informa-
cyjnego przyjmują one fizyczną for-
mę przesyłki listowej;

4)  prowadzenie punktów wymiany 
umożliwiających przyjmowanie 
i wymianę korespondencji między 
podmiotami korzystającymi z obsłu-
gi tych punktów;

5)  realizowanie przekazów pocztowych.
2. Nie stanowi usługi pocztowej:
1)  przemieszczanie i doręczanie wła-

snych przesyłek, jeżeli jest wykony-
wane bez udziału osób trzecich;

2)  przewóz rzeczy innych niż korespon-
dencja, wykonywany na podstawie 
odrębnych przepisów;

3)  wzajemna nieodpłatna wymiana ko-
respondencji dokonywana przez wy-
mieniające się podmioty;

4)  przyjmowanie, sortowanie, prze-
mieszczanie i doręczanie przesyłek 
przez pocztę specjalną ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych;

5)  przyjmowanie, sortowanie, prze-
mieszczanie i doręczanie przesyłek 
przez wojskową pocztę polową.

Kasy rejestrujące 
od 1 kwietnia 2013 r.
Nowe rozporządzenie w sprawie kas re-
jestrujących, pomimo że w większości 
powiela ono dotychczasowe regulacje, 
zawiera również przepisy nakładające 
na podatników nowe obowiązki lub nor-
mujące kwestie dotychczas nieregulo-
wane, a spotykane w praktyce. Jest to 
przykładowo: obowiązek prowadzenia 
odrębnej ewidencji reklamacji i zwro-
tów oraz odrębna ewidencja pomyłek, 
obowiązek załączania do ewidencji pro-
tokołów i dokumentów sprzedaży, obo-
wiązek dokumentowania przeglądów 
technicznych i załączania tych dokumen-
tów (np. kopii faktury) do książki kasy. 
Niestety, przygotowane przez Minister-
stwo Finansów rozwiązania nadal pozo-
stają w fazie projektu (do dnia oddania 
bieżącego numeru do druku). Dlatego 
też decydujemy się na przedstawienie 
tych uregulowań na bazie projektu przy-
gotowanego przez MF.

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrują-
cych ma z dniem 1 kwietnia 2013 r. zastąpić 
rozporządzenie MF z 28 listopada 2008 r. 

w sprawie kryteriów i warunków technicz-
nych, którym muszą odpowiadać kasy reje-
strujące oraz warunków ich stosowania. Jest 
to już kolejny projekt rozporządzenia w tej 
sprawie. Minister Finansów postanowił wy-
dać jedno rozporządzenie w sprawie kas reje-
strujących zamiast projektowanych uprzed-
nio czterech. Zdaniem MF zabieg ten ma 
zwiększyć czytelność projektowanych przepi-
sów dla ich adresatów i wyeliminować wystę-
powanie powtórzeń.

Proceduralne obowiązki 
podatnika od rozpoczęcia 
do zakończenia pracy kasy

Rozporządzenie określa procedury, które 
podatnik jest obowiązany przeprowadzić 
w związku z nabyciem kasy i rozpoczęciem 
ewidencjonowania sprzedaży z jej użyciem, 
wymianą modułu fiskalnego, kradzieżą kasy 
czy zakończeniem pracy kasy. 

Co do zasady nowe rozporządzenie nie 
zmieniło dotychczas obowiązujących w tym 
zakresie procedur.

moduł
fiskalny
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Rozpoczęcie działalności

W związku z rozpoczęciem ewidencjono-
wania podatnik powinien wykonać następu-
jące czynności:
1) złożyć do urzędu skarbowego:

 ● zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjo-
nowania wraz z informacją o liczbie kas 
i miejscu (adresie) ich używania (według 
wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 
do rozporządzenia) albo

 ● zgłoszenie danych dotyczących kasy 
(w przypadku gdy zgłasza tylko jedną 
kasę (według wzoru zgłoszenia zamiesz-
czonego w załączniku nr 2 do rozporzą-
dzenia) (§ 13 ust. 2),

2)  zawiadomić serwis kas o konieczności 
dokonania fiskalizacji kasy (fiskalizacji 
dokonuje serwisant; dokonuje on też wy-
druku raportu dobowego, który potwier-
dza fiskalizację kasy, i dołącza go do 
książki kasy),

3)  przekazać właściwemu dla siebie naczel-
nikowi urzędu skarbowego „Zgłoszenie 
danych dotyczących kasy” na formularzu 
według wzoru zamieszczonego w załącz-
niku nr 2 do rozporządzenia w ciągu 7 dni 
od dnia fiskalizacji (po dokonaniu takiego 
zgłoszenia naczelnik urzędu skarbowego 
nadaje kasie numer ewidencyjny),

4)  numer ewidencyjny nadany dla danej kasy 
przez naczelnika urzędu skarbowego na-
nieść w książce kasy oraz w sposób trwały 
na obudowę kasy (§ 14 ust. 1 pkt 5).

Zmiana właściwości US 
i adresu używania kasy

Nowością jest nałożenie na podatnika obo-
wiązku zgłoszenia:

 ● zmiany właściwości naczelnika urzędu 
skarbowego (podatnik powinien złożyć 
zawiadomienie aktualizacyjne według 
wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 
do rozporządzenia w ciągu 7 dni od dnia 
wystąpienia okoliczności skutkujących 
zmianą właściwości naczelnika urzędu 
skarbowego) – § 14 ust. 4,

 ● zmiany miejsca używania kasy – podatnik 
powinien złożyć zawiadomienie aktualiza-
cyjne według wzoru zamieszczonego w za-
łączniku nr 2 do rozporządzenia w terminie 
7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy 
(§ 14 ust. 5); podatnik powinien również 
wezwać serwis, aby zmienił adres punktu 
sprzedaży w pamięci kasy i dokonał zmiany 
tego adresu w książce kasy – § 14 ust. 6.

Zakończenie pracy kasy

W związku z zakończeniem pracy w trybie 
fiskalnym przez kasę podatnik ma obowią-
zek:
1)  wykonać raport fiskalny dobowy i okre-

sowy (miesięczny),
2)  złożyć do naczelnika urzędu skarbowego 

wniosek o dokonanie odczytu zawartości 
pamięci fiskalnej kasy (wniosek według 
wzoru określonego w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia należy złożyć w terminie 
7 dni od dnia zakończenia pracy kasy 
w trybie fiskalnym),

3)  złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy 
z ewidencji prowadzonej przez naczelni-
ka urzędu skarbowego,

4)  umówić się z serwisantem i pracownikiem 
urzędu skarbowego na dokonanie odczytu 
zawartości pamięci fiskalnej kasy (pra-
cownik urzędu skarbowego sporządza 
z tej czynności protokół, do którego załą-
cza raport rozliczeniowy za cały okres 
pracy kasy, wykonany na podstawie od-
czytu zawartości pamięci fiskalnej kasy).

– § 15.

Wymiana
 pamięci fiskalnej

Wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga 
wykonania czynności podobnych do czynno-
ści wykonywanych w związku z zakończe-
niem pracy kasy (wyszczególnionych 
w punktach 1, 2 i 4). W związku z wymianą 
podatnik ma dodatkowo obowiązek:

 ● zgłosić się do serwisu, aby serwisant do-
konał fiskalizacji kasy,

 ● złożyć do naczelnika US zgłoszenie aktu-
alizacyjne danych kasy z nowym nume-
rem unikatowym w terminie 7 dni, licząc 
od dnia otrzymania kasy od podmiotu 
prowadzącego serwis główny.

Kradzież kasy

W przypadku kradzieży kasy podatnik ma 
obowiązek:

 ● niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 
naczelnika urzędu skarbowego,

 ● do zgłoszenia dołączyć potwierdzenie 
zgłoszenia kradzieży wydane przez orga-
ny ścigania.

Tak samo podatnik powinien postąpić 
w przypadku utraty kasy wskutek siły wyższej 
(zalanie, pożar itp.).

serwis
kas

fiskalizacja 
kasy
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Podatnik, który odzyska kasę, ma obowią-
zek niezwłocznie zawiadomić naczelnika urzę-
du skarbowego o tym fakcie. Ponadto przed 
ponownym zastosowaniem kasy ma obowią-
zek zgłosić się do serwisu w celu wykonania 
obowiązkowego przeglądu technicznego. Do-
piero następnego dnia po wykonania takiego 
przeglądu podatnik może ponownie zacząć 
używać kasy. Mimo odzyskania kasy podatnik 
nie jest obowiązany do jej dalszego stosowa-
nia. Jeżeli zrezygnuje z dalszego stosowania 
kasy, to powinien wykonać wszystkie czynno-
ści wiążące się z zakończeniem pracy kasy 
(patrz „Zakończenie pracy kasy”).

Obowiązki podatników
związane 
z ewidencjonowaniem 
sprzedaży w kasie

Rozporządzenie określa również zasady 
prawidłowego ewidencjonowania sprzedaży 
w kasie. Są one następujące:
1.  Obowiązek ewidencjonowania każdej 

sprzedaży, w tym zwolnionej (§ 3 ust. 1).
2.  Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży 

w kasie spełniającej określone w przepi-
sach funkcje (§ 3 ust. 1).

3.  Obowiązek ewidencjonowania zaliczek 
(z chwilą ich otrzymania) – § 3 ust. 2.

4.  Zakaz ewidencjonowania zwrotów towa-
rów i uznanych reklamacji (§ 3 ust. 3).

5.  Obowiązek prowadzenia osobnej ewidencji 
zwrotów i uznanych reklamacji (§ 3 ust. 4). 
Po raz pierwszy elementy takiej ewidencji 
zostały formalnie określone. Poniżej przed-
stawiamy przykładowy wzór takiej ewidencji 
uwzględniający elementy wskazane w roz-
porządzeniu. Do ewidencji należy dołączyć:

 ● dokument potwierdzający dokonanie 
sprzedaży (czyli paragon) oraz

 ● protokół przyjęcia zwrotu towaru lub 
reklamacji towaru lub usługi podpisany 
przez sprzedawcę i nabywcę.

Z treści rozporządzenia wynika obecnie wy-
raźnie, że niezbędnym elementem ewidencji 
jest paragon i protokół przyjęcia zwrotu/rekla-
macji. Dotychczas, ze względu na brak takich 
zapisów w praktyce, dopuszczalne było przyję-
cie zwrotu towaru/reklamacji bez zwrotu pa-
ragonu. Od 1 kwietnia 2013 r. skorygowanie 
wartości sprzedaży i podatku należnego bez 
zwrotu paragonu może się okazać ryzykowne 
podatkowo. Projektowany zapis w rozporzą-
dzeniu stanowi bowiem wprost, że dokument 
sprzedaży (paragon, faktura) jest niezbędnym 
elementem ewidencji. Brak tego elementu 
może prowadzić do zakwestionowania prawa 
do obniżenia wartości sprzedaży i podatku na-
leżnego w danym okresie rozliczeniowym. 
Zdaniem redakcji odmowa podatnikowi prawa 
do skorygowania obrotu w sytuacji braku do-
wodu sprzedaży (paragonu, faktury) narusza-
łaby jednak art. 29 ust. 4 ustawy o VAT upraw-
niający podatnika do obniżania podstawy 
opodatkowania i podatku należnego w przy-
padku obniżki ceny.
6.  Obowiązek prowadzenia ewidencji pomyłek 

(w przypadku oczywistej pomyłki podatnik 
powinien zaewidencjonować sprzedaż 
w prawidłowej wysokości i dokonać wpisu 
w ewidencji pomyłek). Wzór takiej ewiden-
cji zawierający elementy wymienione w roz-
porządzeniu przedstawiamy na str. 26.

Do ewidencji należy dołączyć oryginał 
paragonu fiskalnego dokumentującego 
sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista 
pomyłka.

Również w tym przypadku projekt rozpo-
rządzenia zawiera nakaz dołączenia do ewi-
dencji oryginału paragonu fiskalnego. Pro-
blematyczny staje się więc przypadek, gdy 
podatnik nie będzie posiadał oryginału para-

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji

Okres rozliczeniowy – kwiecień 2013 r.

Lp. Data 
sprzedaży

Nazwa 
towaru/

usługi

Numer 
paragonu

Termin 
zwrotu/
reklama-

cji

Zwrot całości 
należności

Zwrot części 
należności

Wartość 
brutto 

towaru/
usługi

Podatek 
należny

Zwracana 
kwota 
brutto

Podatek 
należny

1.         

2.         

...         

Podsumowanie okresu rozliczeniowego 

zaliczka

paragon
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gonu wydawanego przecież nabywcy. Zda-
niem redakcji nie jest właściwe, aby z powo-
du braku oryginału paragonu pozbawiać 
podatnika prawa do skorygowania oczywistej 
pomyłki. Jednak ze względu na projektowane 
zapisy rozporządzenia może to być przedmio-
tem sporu z organami podatkowymi.
7.  Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży 

(zwolnionej z VAT) przez podatników zwol-
nionych podmiotowo na podstawie art. 113 
ustawy o VAT lub wykonujących wyłącznie 
czynności zwolnione przedmiotowo z VAT, 
ale zobowiązanych do ewidencjonowania 
sprzedaży w kasie rejestrującej (§ 4).

8.  Obowiązek zawarcia pisemnej umowy zlece-
nia, w przypadku gdy podatnik powierza in-
nemu podmiotowi prowadzenie ewidencji w:
–  kasie powierzonej przez zlecającego 

sprzedaż (na rzecz i w imieniu zlecają-
cego sprzedaż) lub

–  kasie własnej podmiotu, któremu zlecono 
sprzedaż (w przypadku ewidencji sprze-
daży w kasie własnej podmiot zobowiąza-
ny ewidencjonuje całą wartość sprzedaży 
własnej oraz prowadzonej w imieniu i na 
rzecz innych podatników (§ 5). Dotych-
czas nie było obowiązku zawierania tego 
rodzaju umów. Dlatego też podatnicy zo-
stali zobowiązani do ich zawarcia w ter-
minie do 30 września 2013 r.

9.    Obowiązek wydania paragonu (bez żąda-
nia nabywcy).

10.  Zakaz ewidencjonowania sprzedaży w in-
nym trybie niż fiskalny (w tym w trybie 
szkoleniowym) po dokonaniu fiskalizacji 
kasy.

11.  Zakaz prowadzenia sprzedaży, w przy-
padku gdy niemożliwe jest prowadzenie 
ewidencji w kasie rejestrującej (lub rezer-
wowej kasie rejestrującej) – § 6 ust. 3.

12.  Obowiązek podania na paragonie numeru 
NIP nabywcy (na jego żądanie) – z uza-
sadnienia projektu rozporządzenia wyni-
ka, że tak wystawiony paragon będzie 
mógł pełnić funkcję faktury uproszczonej 

(możliwość wystawienia takiej faktury po-
jawiła się od 1 stycznia 2013 r. i dotyczy 
sprzedaży, której wartość brutto nie prze-
kracza kwoty 450 zł lub równowartości 
100 euro) – § 8 ust. 1 pkt 17.

Obowiązek 
sporządzania raportów

Podatnik nadal ma obowiązek sporządza-
nia raportów dobowych i miesięcznych, tzn.:
1.  Obowiązek sporządzania raportów dobo-

wych po zakończeniu sprzedaży za dany 
dzień, najpóźniej przed dokonaniem pierw-
szej sprzedaży w dniu następnym (podatni-
cy, dokonujący w jednym czasie więcej niż 
jednej transakcji, sporządzają raport dobo-
wy po zamknięciu wszystkich rozpoczętych 
w ciągu danej doby transakcji).

2.  Obowiązek sporządzenia raportów okre-
sowych (miesięcznych) – po zakończeniu 
miesiąca w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po danym miesiącu.

Książka kasy 
i obowiązkowy serwis kas

Podatnik odpowiada za poprawne działa-
nie kasy. W związku z tym ma obowiązek:
1)  weryfikowania poprawności pracy kasy 

i zgłaszania niezwłocznie do serwisu każ-
dej nieprawidłowości pracy kasy (§ 14 
ust. 1 pkt 1 i 2),

2)  zgłaszania kasy do obowiązkowego prze-
glądu technicznego (§ 14 ust. 1 pkt 4),

3)  prowadzenia książki kasy dla każdej kasy 
oraz jej przechowywania w miejscu użyt-
kowania kasy przez cały okres jej użytko-
wania (§ 14 ust. 1 pkt 6),

4)  w przypadku utraty książki kasy:
–  niezwłocznego powiadomienia naczel-

nika urzędu skarbowego o utracie 
książki kasy (§ 14 ust. 1 pkt 8),

Ewidencja pomyłek 
Ewidencja pomyłek

Okres rozliczeniowy – kwiecień 2013

Lp. Błędnie zaewidencjonowana 
sprzedaż

Przyczyny/okoliczności popełnienia pomyłkiWartość 
sprzedaży 

brutto

Podatek 
należny

1.    
2.    
...    

Suma    

umowa 
zlecenia

przegląd 
techniczny
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–  niezwłocznego wystąpienia do podmio-
tu prowadzącego serwis główny o wyda-
nie duplikatu książki kasy (należy za-
uważyć, że prawo do wydania duplikatu 
książki kasy ma wyłącznie serwis głów-
ny, którym jest producent krajowy, pod-
miot dokonujący wewnątrzwspólnoto-
wego nabycia lub importu danego typu 
kasy (§ 14 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 2 pkt 18),

5)  korzystania wyłącznie z serwisu prowa-
dzonego przez podmiot prowadzący ser-
wis główny (producent, podmiot dokonu-
jący WNT lub importu danego typu kasy) 
lub podmiot prowadzący serwis kas (jest 
to podmiot prowadzący działalność w tym 
zakresie i posiadający autoryzację pod-
miotu prowadzącego serwis główny) 
– § 14 ust. 2,

6)  zawiadomienia naczelnika urzędu skarbo-
wego o zmianie podmiotu prowadzącego 
serwis kas w ciągu 7 dni od dnia dokona-
nia zmiany (zmiana jest dokonywana na 
wniosek podatnika i za zgodą podmiotu 
prowadzącego serwis główny) – § 14 
ust. 3.

Obowiązek przechowywania 
kopii paragonów

Podatnik ma obowiązek przechowywania 
kopii paragonów fiskalnych przez 5 lat, licząc 
od końca roku podatkowego, w którym po-
wstał obowiązek zapłaty podatku. Od 1 stycz-
nia 2013 r. podatnicy utracili prawo do prze-
chowywania kopii paragonów przez okres 2 
lat, licząc od końca roku, w którym wystąpiła 
sprzedaż (skrócony okres przechowywania 
kopii paragonów dotyczył kopii drukowanych 
paragonów papierowych w kasach, które nie 
posiadały elektronicznego zapisu tych kopii. 
Został on wprowadzony ze względu na trud-
ności związane z koniecznością zapewnienia 
czytelności paragonów przez tak długi okres 
jak 5 lat oraz problemami z magazynowa-
niem tego rodzaju dokumentów). Minister Fi-
nansów twierdzi jednak obecnie, że nie ma 
uzasadnienia dla dalszego skracania okresu 
przechowywania kopii paragonów.

Obowiązki serwisu 
wobec podatnika

Serwisant ma obowiązek:
1)  dokonania fiskalizacji kasy z wpisaniem 

numeru NIP podatnika, dokonania wy-
druku raportu dobowego potwierdzające-

go fiskalizację i dołączenia tego wydruku 
do książki kasy (§ 13 ust. 3),

2)  zgłoszenia danych dotyczących kasy na-
czelnikowi urzędu skarbowego w termi-
nie 7 dni od dnia jej fiskalizacji u podatni-
ka (takie samo zgłoszenie i w tym samym 
terminie składa też podatnik),

3)  posługiwania się ważnym identyfikato-
rem, który jest potwierdzeniem upoważ-
nienia do wykonywania serwisu kas (do-
tychczasowe identyfikatory są ważne 
przez rok od daty ich wydania, ale nie dłu-
żej niż do końca 2013 r.) – § 20 ust. 9 
w zw. z § 35,

4)  podjęcia serwisu kasy nie później niż 
w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia 
awarii kasy przez podatnika, chyba że do-
kona innych ustaleń z podatnikiem,

5)  wykonania obowiązkowego przeglądu 
technicznego kasy w terminie 5 dni od 
dnia zgłoszenia; przeglądu należy doko-
nywać nie rzadziej niż co dwa lata (termin 
ten należy liczyć zgodnie z art. 12 § 3–5 
Ordynacji podatkowej); w przypadku kas 
używanych wraz z taksometrem terminy 
obowiązkowych przeglądów można sko-
relować z kontrolą taksometru (obowiąz-
kowy przegląd techniczny kasy nie może 
być jednak przeprowadzany w tym przy-
padku rzadziej niż co 25 miesięcy),

6)  wpisu wyniku obowiązkowego przeglądu 
do książki kasy oraz dołączenia do tej 
książki kopii faktury potwierdzającej 
przegląd oraz ew. zaleceń pokontrolnych.

Obowiązki sprawozdawcze 
serwisantów wobec serwisu 
głównego

Na podmioty prowadzące serwis (przedsię-
biorcy autoryzowani przez podmiot prowa-
dzący serwis główny) został nałożony obo-
wiązek przekazywania do serwisu głównego 
dokumentacji związanej z wykonywanym 
serwisem za okresy kwartalne. Dokumenta-
cję tę należy przekazywać w terminie do 10. 
dnia miesiąca po zakończeniu kwartału 
(pierwszy raz taką dokumentację można 
przekazać w terminie przekazania dokumen-
tacji za II kwartał 2013 r., czyli do 10 lip-
ca 2013 r.) – § 18 ust. 5 i § 37.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra 
Finansów z 4 marca 2013 r. w sprawie kas re-
jestrujących – opubl. na www.rcl.gov.pl

EWA SŁAWIŃSKA

autoryzacja

kopia 
faktury
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Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

O to pytają Księgowi

Anna 
Welsyng 

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Joanna 
Skrobisz

Marek 
Żochowski

  Problem   1 lutego 2013 r. podpisaliśmy z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Osoba ta ponad 2 lata temu 
była u nas zatrudniona (przez 3 lata) na podstawie umowy na czas określony. Jaki okres wypowiedzenia umowy 
powinniśmy podać w informacji o warunkach zatrudnienia? 

  Odpowiedź   W opisanej sytuacji w informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca musi podać 3-miesięczny okres 
wypowiedzenia umowy o pracę. Należy bowiem uwzględnić okres trwania umowy na czas określony.

Uzasadnienie  Okresy wypowiedzenia umów zawartych na 
czas nieokreślony, zgodnie z treścią art. 36 § 1 k.p., wy-
noszą:
●  2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego 

pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
●  1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego 

pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
●  3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego 

pracodawcy co najmniej 3 lata.
Do okresu pracy mającego wpływ na długość wypowie-
dzenia wlicza się każdy okres zatrudnienia u tego same-

go pracodawcy. Potwierdził to skład 7 sędziów Sądu Naj-
wyższego w uchwale z 15 stycznia 2003 r. (III PZP 20/02, 
OSNP 2004/1/4). Wskazał on, że „przy ustalaniu okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokre-
ślony (art. 36 § 1 k.p.) uwzględnia się wszystkie okresy 
zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy”.

PODSTAWA PRAWNA:
● art. 36 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).



Nasze rady

Poradnik Gazety Prawnej nr 15 (781)  | 29 16–22 kwietnia 2013

Zmiany w VAT obowiązujące 
od 1 kwietnia 2013 r. 
Jak dokumentować prawo do stawki 0% 
dla eksportu towarów

PYTANIE
Zamierzamy sprzedać towar ukra-
ińskiej firmie, która wywiezie go na 
Ukrainę. Dotychczas nie eksporto-
waliśmy towarów. Jaki dokument 
musimy posiadać, aby zastosować 
stawkę 0% do eksportu towarów?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli wydanie towaru ukraiń-

skiej firmie nastąpiło do końca 
marca 2013 r., prawo do opodatko-
wania eksportu towarów stawką 
0% należy udokumentować kopią 
dokumentu, w którym urząd celny 
potwierdził wywóz tych towarów 
poza terytorium Unii Europejskiej. 
Jeżeli wydanie towaru ukraińskiej 
firmie nastąpi później, prawo do 
opodatkowania eksportu towarów 
stawką 0% muszą Państwo udoku-
mentować dokumentem potwier-
dzającym wywóz towarów poza te-
rytorium Unii Europejskiej.

WYJAŚNIENIE
Eksport towarów opodatkowany 

jest stawką 0% pod warunkiem otrzy-
mania przez podatników wymaga-
nych przepisami dokumentów. Doku-
mentami tymi były do końca 
marca 2013 r. w przypadku eksportu:

1) bezpośredniego, do którego do-
chodzi, jeżeli wywóz towarów poza 
terytorium Unii Europejskiej dokony-
wany jest przez dostawcę towarów 
lub na jego rzecz – dokument potwier-
dzający wywóz towarów poza teryto-
rium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 
ustawy o VAT),

2) pośredniego, do którego docho-
dzi, jeżeli wywóz towarów poza tery-
torium Unii Europejskiej dokonywany 
jest przez nabywcę mającego siedzibę 
poza terytorium kraju lub na jego 
rzecz – kopia dokumentu, w którym 

urząd celny określony w przepisach 
celnych potwierdził wywóz tych towa-
rów poza terytorium Unii Europej-
skiej, przy czym z dokumentu tego 
musi wynikać tożsamość towaru bę-
dącego przedmiotem dostawy i wy-
wozu (art. 41 ust. 11 ustawy o VAT).

Do końca marca 2013 r. przepisy nie 
określały, co należy rozumieć przez 
wymienione dokumenty. Przyjęło się, 
że dokumentami potwierdzającymi 
wywóz towarów poza terytorium Unii 
Europejskiej są przede wszystkim 
podpisane i przesłane w Systemie 
Kontroli Eksportu (ECS) przy użyciu 
klucza do bezpiecznej transmisji da-
nych komunikaty IE-599 (w przypad-
ku obsługi zgłoszenia wywozowego 
w systemie ECS) oraz karty 3 doku-
mentów SAD (w przypadku obsługi 
zgłoszenia wywozowego poza syste-
mem ECS).

Z kolei kopiami dokumentów są 
w szczególności potwierdzone przez 
właściwy urząd celny (przez zamiesz-
czenie pieczęci i podpisu) wydruki ko-
munikatów IE-599 czy przesłane dro-
gą elektroniczną pliki z komunikatem 
IE-599 pozwalające na zastosowanie 
stawki 0% (w przypadku obsługi zgło-
szenia wywozowego w systemie ECS) 
oraz kopie kart 3 dokumentów SAD 
(w przypadku obsługi zgłoszenia wy-
wozowego poza systemem ECS).

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. dokona-
ne zostały w omawianym zakresie 
dwie dość istotne zmiany. Po pierw-
sze, dodany został art. 41 ust. 6a usta-
wy o VAT wskazujący, że dokumen-
tem potwierdzającym wywóz 
towarów poza terytorium Unii Euro-
pejskiej jest w szczególności (zwrot 
„w szczególności” oznacza, że poniż-
sze wyliczenie dokumentów uznawa-
nych za dokument potwierdzający 
wywóz towarów poza terytorium Unii 

Europejskiej ma charakter przykłado-
wy):

1) dokument w formie elektronicz-
nej otrzymany z systemu teleinforma-
tycznego służącego do obsługi zgło-
szeń wywozowych (chodzi 
o komunikat IE-599) albo potwier-
dzony przez urząd celny wydruk tego 
dokumentu;

2) dokument w formie elektronicz-
nej pochodzący z systemu teleinfor-
matycznego służącego do obsługi 
zgłoszeń wywozowych, otrzymany 
poza tym systemem, jeżeli zapewnio-
na jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie 
papierowej (chodzi o zgłoszenie SAD) 
złożone poza systemem teleinforma-
tycznym służącym do obsługi zgło-
szeń wywozowych albo jego kopia po-
twierdzona przez urząd celny.

Po drugie, od 1 kwietnia 2013 r. ze 
znowelizowanej treści art. 41 ust. 11 
ustawy o VAT wynika, że w przypad-
ku eksportu pośredniego dla uzyska-
nia prawa do zastosowania stawki 0% 
konieczne będzie posiadanie nie tyle 
kopii dokumentu, w którym urząd 
celny określony w przepisach celnych 
potwierdził wywóz tych towarów 
poza terytorium Unii Europejskiej, ile 
dokumentu potwierdzającego wywóz 
towarów poza terytorium Unii Euro-
pejskiej. Może to być w szczególności 
jeden z dokumentów wymienionych 
w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT.

Dlatego dostawa (sprzedaż) towaru 
ukraińskiej firmie, o której mowa, bę-
dzie stanowiła eksport pośredni. 
Oznacza to, że jeżeli:
1)  wydanie towaru firmie ukraińskiej 

nastąpiło do końca marca 2013 r. 
– prawo do opodatkowania eks-
portu towarów stawką 0% należy 
udokumentować kopią dokumen-
tu, w którym urząd celny określo-
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ny w przepisach celnych potwier-
dził wywóz tych towarów poza 
terytorium Unii Europejskiej (ro-
zumianą w sposób wskazany po-
wyżej); to właśnie moment wyda-
nia towaru ma decydujące 
znaczenie dla rozstrzygnięcia, któ-
re przepisy mają zastosowanie 
(odpowiednie zastosowanie ma 
według autora art. 41 ust. 14a 
ustawy o VAT);

2)  wydanie towaru ukraińskiej firmie 
nastąpi od 1 kwietnia 2013 r. 
– prawo do opodatkowania eks-

portu towarów stawką 0% muszą 
Państwo udokumentować doku-
mentem potwierdzającym wywóz 
towarów poza terytorium Unii Eu-
ropejskiej, w szczególności jednym 
z dokumentów wymienionych 
w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT.

Jednak nadal, gdy otrzymamy ko-
munikat poza systemem, nie musimy 
potwierdzać urzędowo jego auten-
tyczności.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 41 ust. 6, art. 41 ust. 11 oraz 
art. 41 ust. 14a ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm. w brzmieniu obowiązują-
cym do końca marca 2013 r.),

 ● art. 41 ust. 6, art. 41 ust. 6a oraz 
art. 41 ust. 11 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm. w brzmieniu obowiązują-
cym od 1 kwietnia 2013 r.).

Czy nieodpłatne przekazanie egzemplarza książki może 
nie podlegać opodatkowaniu jako przekazanie próbki

PYTANIE
Spółka jest wydawcą książek. W ra-
mach promocji wydawanych ksią-
żek spółka przekazuje dziennika-
rzom próbne egzemplarze książek 
w celu ich zrecenzowania. Czy takie 
przekazania spółka może trakto-
wać jako niepodlegające opodatko-
waniu VAT przekazywanie próbek? 
Czy zmieniło się to od 1 kwiet-
nia 2013 r.?

ODPOWIEDŹ
Przekazywanie egzemplarzy ksią-

żek spółka może traktować jako nie-
podlegające opodatkowaniu VAT 
przekazywanie próbek. Podobnie 
jest od 1 kwietnia 2013 r.

WYJAŚNIENIE
Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy 

o VAT, nieodpłatne przekazywanie 
przez podatnika towarów należących 
do przedsiębiorstwa może podlegać 
opodatkowaniu VAT. Do końca mar-
ca 2013 r. działo się tak, jeżeli podat-
nikowi przysługiwało, w całości lub 
w części, prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego przy nabyciu tych towa-
rów. Od 1 kwietnia 2013 r. jest tak, 
jeżeli podatnikowi przysługiwało, 
w całości lub w części, prawo do ob-
niżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego z tytu-
łu nabycia, importu lub wytworzenia 
tych towarów lub ich części składo-

wych. Nie dotyczy to jednak nieod-
płatnego przekazywania towarów 
wymienionych w art. 7 ust. 3 ustawy 
o VAT, w tym próbek. A zatem nieod-
płatne przekazywanie próbek nie 
podlega opodatkowaniu VAT. Od 
1 kwietnia br. warunkiem będzie, 
aby przekazanie to odbywało się na 
cele związane z prowadzonym przed-
siębiorstwem.

Do końca marca 2013 r. przez prób-
kę rozumiano niewielką ilość towaru 
reprezentującą określony rodzaj lub 
kategorię towarów, która zachowuje 
skład oraz wszystkie właściwości fi-
zyczne, fizykochemiczne i chemiczne 
lub biologiczne towaru, przy czym 
ilość lub wartość przekazywanych 
(wręczanych) przez podatnika próbek 
nie wskazuje na działanie mające cha-
rakter handlowy (art. 7 ust. 7 ustawy 
o VAT). Na podstawie tego przepisu 
wątpliwości budzi kwestia, czy prób-
kami mogą być egzemplarze towarów 
mające taką samą postać jak towary 
przeznaczone do sprzedaży.

Odpowiedź na to pytanie wynika 
z wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, który w wyroku 
z 30 września 2010 r. w sprawie 
C-581/08 orzekł, że próbką jest (...) 
egzemplarz okazowy produktu, ma-
jący na celu promocję jego sprzedaży 
i pozwalający na ocenę jego cech 
i właściwości bez wykorzystania koń-
cowego innego niż nieodłącznie po-
wiązane z takimi działaniami promo-

cyjnymi. Prawo krajowe nie może 
ograniczać tego pojęcia w sposób 
ogólny jedynie do egzemplarzy oka-
zowych mających postać inną niż 
przeznaczona do sprzedaży lub jedy-
nie do pierwszego z serii jednako-
wych egzemplarzy okazowych prze-
kazywanych przez podatnika na 
rzecz tego samego odbiorcy bez 
uwzględniania charakteru przedsta-
wianego produktu oraz okoliczności 
gospodarczych właściwych dla każ-
dej czynności przekazania egzempla-
rzy okazowych.

Oznacza to, że próbkami mogą być 
również, przykładowo, książki, płyty 
czy egzemplarze gier komputero-
wych, które – poza stosownym ozna-
czeniem – nie różnią się od towarów, 
które reprezentują. Dotyczy to rów-
nież książek przekazywanych przez 
spółkę dziennikarzom w celu ich zre-
cenzowania.

Wniosek ten potwierdza nowa defini-
cja próbki, która weszła w życie z dniem 
1 kwietnia 2013 r. – próbka to identyfi-
kowalny jako próbka egzemplarz towa-
ru lub jego niewielka ilość, które po-
zwalają na ocenę cech i właściwości 
towaru w jego końcowej postaci.

Za identyfikowalność towarów jako 
próbek należy uznać nadanie im cech 
wskazujących, że służą one do oceny 
cech i właściwości towaru w jego koń-
cowej postaci. Cel ten najprościej osią-
gnąć, oznaczając towar lub jego nie-
wielką ilość np. zwrotem „próbka” lub 
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podobnym. Nie jest to jedyny sposób. 
Za dopuszczalny uznać należy każdy 
sposób umożliwiający odróżnienie to-
waru handlowego od egzemplarza 
przeznaczonego do oceny jego cech 
i właściwości (np. użycie znacznie 
mniejszych opakowań niż stosowane 
w przypadku towarów handlowych).

Przekazanie próbek musi spełniać 
następujące warunki:

 ● ma na celu promocję tego towaru 
oraz

 ● zasadniczo nie służy zaspokojeniu 
potrzeb odbiorcy końcowego 

w zakresie danego towaru, chyba 
że zaspokojenie potrzeb tego od-
biorcy jest nieodłącznym elemen-
tem promocji tego towaru i ma 
skłaniać odbiorcę do zakupu pro-
mowanego towaru.

Według nowej definicji próbki nie 
powinno już budzić wątpliwości, że 
przekazywane przez spółkę dzienni-
karzom egzemplarze książek w celu 
ich zrecenzowania mogą być uznane 
za próbki. Warunkiem takiego uzna-
nia będzie identyfikowalność tych 
egzemplarzy jako próbek, co spółka 

może uzyskać, dokonując na przeka-
zywanych egzemplarzach stosowne-
go nadruku (np. o treści „Egzem-
plarz promocyjny. Nie na sprzedaż.”) 
czy oznaczając w inny podobny 
sposób.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 7 ust. 2, 3 i 7 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.).

Jak ustalać podstawę opodatkowania nieodpłatnie 
przekazywanych towarów, gdy odliczono VAT 
tylko przy nabyciu części składowych

PYTANIE
Podatnik kupił samochód od osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalno-
ści gospodarczej, a więc bez VAT. Do 
samochodu tego dokupił i zamonto-
wał instalację gazową oraz ogrze-
wanie postojowe. Z tytułu tych za-
kupów przysługiwało mu prawo do 
odliczenia podatku naliczonego. 
W czerwcu podatnik chciałby poda-
rować samochód synowi. Co stano-
wi podstawę opodatkowania takie-
go nieodpłatnego przekazania?

ODPOWIEDŹ
W przedstawionej sytuacji podsta-

wę opodatkowania darowizny sa-
mochodu stanowić będzie suma 
kosztów netto nabycia instalacji ga-
zowej oraz instalacji ogrzewania po-
stojowego, uwzględniająca utratę 
wartości rynkowej tych części.

WYJAŚNIENIE
Od 1 kwietnia 2013 r. na podstawie 

art. 7 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowa-
ne są m.in. nieodpłatne przekazania 
towarów, jeżeli podatnikowi przysługi-
wało, w całości lub części, prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego przy na-
byciu tych towarów oraz jeżeli prawo 
takie przysługiwało podatnikowi z ty-
tułu nabycia części składowych do tych 
towarów. Oznacza to, że o ile na pod-
stawie przepisów obowiązujących do 

końca marca 2013 r. darowizna przed-
miotowego samochodu nie podlegała-
by opodatkowaniu VAT, o tyle darowi-
zna tego samochodu dokonana 
w czerwcu 2013 r. będzie podlegała 
opodatkowaniu VAT jako nieodpłatna 
dostawa towarów. Podatnikowi będzie 
jednak przysługiwało prawo do zasto-
sowania zwolnienia na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż przyj-
mujemy, że samochód może być uzna-
ny za towar używany (okres użytkowa-
nia samochodu jak właściciel musi 
wynieść co najmniej pół roku).

Mając to na uwadze, należy wska-
zać, że art. 29 ust. 10 ustawy o VAT sta-
nowi (i stanowić będzie do koń-
ca 2013 r.), iż w przypadku 
nieodpłatnych dostaw towarów, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 2 ustawy 
o VAT, podstawą opodatkowania jest 
cena nabycia towarów (bez podatku), 
a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wy-
tworzenia, określone w momencie do-
stawy tych towarów. Wbrew pozorom 
nie oznacza to jednak, że w przedsta-
wionej sytuacji podstawę opodatkowa-
nia stanowić będzie cena nabycia sa-
mochodu od osoby fizycznej 
nieprowadzącej działalności gospodar-
czej (czy cena nabycia samochodu po-
większona o wydatki netto na zakup 
i montaż instalacji gazowej oraz ogrze-
wania postojowego). Z orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej wynika bowiem, że w takim 

przypadku jak omawiany (tj. w przy-
padku nieodpłatnych dostaw towarów, 
przy nabyciu których nie przysługiwało 
prawo do odliczenia, jeżeli prawo to 
przysługiwało przy późniejszym naby-
ciu części składowych tego towaru) 
podstawę opodatkowania stanowi cena 
nabycia tych części składowych określo-
na w momencie przekazania (zob. 
przykładowo wyrok z 17 maja 2001 r. 
w połączonych sprawach C-322/99 
i C-323/99).

Uznać zatem należy, że podstawę 
opodatkowania darowizny samocho-
du stanowić będzie w przedstawionej 
sytuacji suma kosztów netto nabycia 
instalacji gazowej oraz instalacji 
ogrzewania postojowego. Co istotne, 
chodzi o koszty netto uwzględniające 
utratę wartości rynkowej tych instala-
cji. Użyty przez ustawodawcę 
w art. 29 ust. 10 ustawy o VAT zwrot 
„określone w momencie dostawy tych 
towarów” interpretuje się bowiem 
jako wskazanie, że podstawą opodat-
kowania według tego przepisu nie jest 
„historyczna” cena nabycia albo koszt 
wytworzenia, lecz cena nabycia lub 
koszt wytworzenia uwzględniające 
zmianę wartości przekazywanych to-
warów. W omawianej sytuacji będzie 
to cena nabycia uwzględniająca zmia-
nę wartości części składowych daro-
wanego samochodu.

Tytułem przykładu można wskazać 
wyrok Naczelnego Sądu Administra-
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cyjnego z 9 marca 2010 r. (sygn. I FSK 
2147/08), w którym czytamy, że (...) 
podstawą opodatkowania jest bez 
względu na sposób nabycia przekazy-
wanej rzeczy jej wartość zaktualizowa-
na (rynkowa), tj. taka za którą podat-

nik nabyłby daną rzecz na rynku 
w momencie powstania obowiązku po-
datkowego.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 7 ust. 2 oraz art. 29 ust. 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.).

Jakie wydatki należy uznać za zakupy części składowych 
przy nieodpłatnym przekazywaniu towarów
PYTANIE
Podatnik kupił samochód osobowy, 
którego dostawa była zwolniona od 
podatku na podstawie § 13 ust. 1 
pkt 5 rozporządzenia wykonawcze-
go. W trakcie używania samochodu 
do celów prowadzonej działalności 
opodatkowanej podatnik go serwi-
sował. Podatnikowi przysługiwało 
prawo do odliczenia podatku nali-
czonego z faktur wystawianych 
przez serwis. Czy w związku z tym, 
przekazując samochód na cele oso-
biste, po 1 kwietnia 2013 r. podatnik 
będzie obowiązany opodatkować 
nieodpłatną dostawę samochodu?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli w ramach nabywania usług 

serwisowych podatnik nabywał 
części zamienne, konieczne będzie 
w przedstawionej sytuacji opodat-
kowanie przekazania samochodu 
na cele osobiste podatnika.

WYJAŚNIENIE
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy 

o VAT opodatkowaniu podlegać mogą 
nieodpłatne dostawy towarów. Od 
1 kwietnia 2013 r. dotyczy to towa-
rów, jeżeli podatnikowi przysługiwało 
(w całości lub części) prawo do obni-
żenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego przy na-
byciu tych towarów oraz jeżeli prawo 
takie przysługiwało z tytułu importu 
lub wytworzenia tych towarów, jak 
również z tytułu nabycia, importu lub 
wytworzenia części składowych tych 
towarów.

Wprowadzeniu nowego brzmienia 
art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie towarzy-
szy zdefiniowanie pojęcia części skła-
dowych. W związku z tym należy 
uznać, że pojęcie to trzeba rozumieć 
zgodnie ze znaczeniem nadanym mu 
na podstawie prawa cywilnego 
(art. 47 § 2 kodeksu cywilnego). Dla-
tego trzeba uznać, że częścią składo-
wą towaru jest wszystko to, co nie 
może zostać od niego odłączone bez 
uszkodzenia lub istotnej zmiany cało-
ści albo bez uszkodzenia lub istotnej 
zmiany przedmiotu odłączonego.

Pojęcie „części składowe” jest, jak 
widać, bardzo obszerne. Obejmuje ono 
m.in. części zamienne montowane 
w samochodzie w ramach napraw czy 
usług serwisowych. Teoretycznie za-
tem jeżeli nabywane przez podatnika 
usługi serwisowe obejmowały wymia-
nę jakichś części w samochodzie (np. 
klocków hamulcowych, świec zapłono-
wych czy filtra oleju) i części te nadal 
są zamontowane w samochodzie, 
uznać należy, że podatnikowi przysłu-

giwało prawo do odliczenia podatku 
naliczonego przy nabyciu części skła-
dowych do samochodu, a więc jego 
nieodpłatne przekazanie jest po 
1 kwietnia 2013 r. opodatkowane.

Zwrócić jednak należy uwagę na 
fakt, że podstawę opodatkowania ta-
kich nieodpłatnych dostaw towarów 
stanowi cena nabycia części składo-
wych uwzględniająca utratę ich war-
tości rynkowej. Dotyczy to nieodpłat-
nych dostaw towarów, przy nabyciu 
których nie przysługiwało prawo do 
odliczenia, jeżeli prawo to przysługi-
wało przy późniejszym nabyciu części 
składowych tego towaru. Często usta-
lona w ten sposób podstawa opodat-
kowania wynosić będzie 0 zł (ze 
względu na brak wartości rynkowej 
zamontowanych części składowych), 
co wyłączy opodatkowanie nieodpłat-
nych dostaw towarów.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 7 ust. 2 oraz art. 29 ust. 10 usta-
wy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),

 ● art. 47 § 2 ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.).

Czy darowizna wybudowanego 
we własnym zakresie budynku podlega opodatkowaniu

PYTANIE
Podatnik wybudował budynek ma-
gazynowy. Odliczał podatek naliczo-
ny przy zakupie towarów i usług 
związanych z jego budową. Czy da-
rowując ten budynek, będzie musiał 
zapłacić VAT? Czy ma znaczenie, 

kiedy darowizna została dokonana 
– przed czy po 1 kwietnia 2013 r.?

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z przepisami w przypad-

ku darowania budynku do końca 
marca 2013 r. podatnik nie będzie 

musiał zapłacić podatku, lecz przy-
jęcie takiego stanowiska jest bar-
dzo ryzykowne, gdyż organy podat-
kowe kwestionują to stanowisko. 
Zapłata podatku będzie konieczna, 
jeżeli budynek zostanie darowany 
po 31 marca 2013 r.
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WYJAŚNIENIE
Opodatkowaniu VAT podlegają nie 

tylko odpłatne dostawy towarów na 
terytorium kraju, ale również 
– w określonych przepisami przypad-
kach – nieodpłatne dostawy towarów, 
w tym przekazanie towarów na cele 
osobiste podatnika. Do końca mar-
ca 2013 r. działo się tak wówczas, gdy 
nieodpłatnie były przekazywane to-
wary należące do przedsiębiorstwa 
podatnika, jeżeli podatnikowi przy-
sługiwało, w całości lub w części, pra-
wo do obniżenia kwoty podatku na-
leżnego o kwotę podatku naliczonego 
przy nabyciu tych towarów (art. 7 
ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obo-
wiązującym do końca marca 2013 r.).

Nie ulega wątpliwości, że powyższy 
przepis dotyczy nieodpłatnych do-
staw niezabudowanych gruntów, jak 
również nieodpłatnych dostaw bu-
dynków i budowli nabytych przez po-
datników. Wątpliwości budzi nato-
miast kwestia, czy art. 7 ust. 2 ustawy 
o VAT dotyczy również nieodpłatnych 
dostaw budynków, budowli oraz ich 
części wybudowanych przez podatni-
ków. Rozstrzygnięcie tej wątpliwości 
wymaga przyjęcia stanowiska doty-
czącego tego, czy użyty w tym przepi-

sie zwrot „nabyciu tych towarów” 
obejmuje również nabycie pochodne 
towarów, w tym wytworzenie towa-
rów.

Przeciwko takiemu wnioskowi prze-
mawia brzmienie innych przepisów 
ustawy o VAT, które wyraźnie odróż-
niają nabycie od wytworzenia oraz 
wydobycia (art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3 
czy art. 90a ust. 1 ustawy o VAT). Na-
tomiast za takim wnioskiem przema-
wiają względy celowościowe oraz 
fakt, że w wydanym na gruncie usta-
wy o PIT wyroku z 6 sierpnia 1999 r. 
(III RN 33/99, publ. OSNP 
2000/13/498) Sąd Najwyższy uznał, 
iż (...) termin „nabycie rzeczy” (...) 
obejmuje zarówno nabycie pochodne, 
jak i nabycie pierwotne.

Zdaniem autora prawidłowe jest 
stanowisko, że zwrot „nabyciu tych 
towarów” nie obejmuje nabycia po-
chodnego towarów. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że przyjęcie takiego sta-
nowiska – zwłaszcza w przypadku 
nieodpłatnego przekazania wybudo-
wanych we własnym zakresie nieru-
chomości – jest bardzo ryzykowne. 
Niestety, jak dotąd nie pojawiły się 
jeszcze orzeczenia sądów administra-
cyjnych dotyczące tej kwestii, w kon-

sekwencji nie można wskazać, jakie 
szanse powodzenia ma ewentualny 
spór z organami podatkowymi, które 
uznają, że termin „nabycie” obejmuje 
również „wytworzenie”.

Sytuacja zmieniła się z dniem 
1 kwietnia 2013 r. Obowiązujące od 
tego dnia brzmienie art. 7 ust. 2 usta-
wy o VAT nakazuje opodatkowywanie 
nieodpłatnych przekazań towarów, je-
żeli podatnikowi przysługiwało, w ca-
łości lub w części, prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę po-
datku naliczonego z tytułu nabycia, 
importu lub wytworzenia tych towa-
rów lub ich części składowych. 
A zatem ewentualna darowizna 
przedmiotowego budynku dokonana 
po 31 marca 2013 r. niewątpliwie bę-
dzie podlegać opodatkowaniu VAT. 
Będziemy mogli zastosować zwolnie-
nie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 
i 10a ustawy.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. 
Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.).

Czy przywóz przez polskiego podatnika 
towarów spoza Unii do innego państwa członkowskiego 
podlega opodatkowaniu VAT

PYTANIE
Do 31 marca 2013 r. opodatkowa-
niu VAT w Polsce podlegał – jako 
import towarów – tylko przywóz to-
warów z terytorium państwa trze-
ciego na terytorium kraju. Czy 
w związku ze zmianą definicji im-
portu towarów od 1 kwiet-
nia 2013 r. opodatkowaniu podle-
gać będzie u polskich podatników 
również przywóz towarów z teryto-
rium państwa trzeciego na teryto-
rium innych państw członkow-
skich?

ODPOWIEDŹ
Nie, mimo zmiany definicji im-

portu towarów opodatkowaniu VAT 
w Polsce od 1 kwietnia 2013 r. na-

dal podlega tylko przywóz towarów 
z terytorium państwa trzeciego na 
terytorium kraju.

WYJAŚNIENIE
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o VAT w brzmieniu obowiązującym 
do końca marca 2013 r. jedną z czyn-
ności podlegających opodatkowaniu 
VAT jest import towarów. Jak jedno-
cześnie stanowił art. 2 pkt 7 ustawy 
o VAT, przez import towarów rozu-
miano przywóz towarów z teryto-
rium państwa trzeciego na teryto-
rium kraju. W świetle tych przepisów 
opodatkowaniu VAT w Polsce podle-
gał (z zastrzeżeniem przepisów 
art. 36 ustawy o VAT, które określają, 
kiedy w niektórych przypadkach im-

port towarów uważa się za dokonany 
na terytorium kraju, a kiedy nie) wy-
łącznie przywóz towarów z teryto-
rium państwa trzeciego na teryto-
rium kraju. Nie podlegał zatem 
opodatkowaniu w Polsce przywóz to-
warów z terytorium państwa trzecie-
go na terytorium innych państw 
członkowskich.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. defini-
cja importu towarów uległa zmianie. 
Od tego dnia art. 2 pkt 7 ustawy 
o VAT stanowi, że przez import towa-
rów rozumie się przywóz towarów 
z terytorium państwa trzeciego na te-
rytorium Unii Europejskiej. Nie ozna-
cza to jednak, że opodatkowaniu VAT 
w Polsce podlegać będzie przywóz 
towarów z terytorium państwa trze-
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ciego na terytorium innych państw 
członkowskich. Od 1 kwietnia 2013 r. 
czynnością podlegającą opodatkowa-
niu VAT jest bowiem nie tyle import 
towarów, ile import towarów na tery-
torium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 3 usta-
wy o VAT w brzmieniu obowiązują-
cym od tego dnia).

A zatem nadanie z dniem 1 kwiet-
nia 2013 r. nowej treści przepisom 
art. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 
ustawy o VAT nie zmienia zakresu 
opodatkowania importu towarów. 
Zakresu opodatkowania nie zmienia 

również uchylenie art. 36 ustawy 
o VAT, gdyż w zamian zostanie doda-
ny art. 26a ustawy o VAT, którego 
treść będzie odpowiadać treści uchy-
lanego art. 36 ustawy o VAT. Zmiana 
ta – podobnie jak zmiany treści art. 2 
pkt 7 oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o VAT – ma charakter porządkowy, 
tj. ma na celu zmianę nomenklatury 
oraz umieszczenie przepisów we 
właściwym dziale ustawy.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 2 pkt 7, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 
art. 36 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. 
Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm. w brzmieniu obowiązują-
cym do końca marca 2013 r.),

 ● art. 2 pkt 7, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 
art. 26a ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. 
Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm. w brzmieniu obowiązują-
cym od 1 kwietnia 2013 r.).

Co decyduje o stosowaniu zwolnienia z VAT 
przy dostawie terenów niezabudowanych

PYTANIE
Spółka z o.o. zamierza sprzedać 
działkę niezabudowaną, dla której 
nie ma miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego ani 
decyzji o warunkach zabudowy. 
W ewidencji gruntów i budynków 
działka figuruje jako rolna. Czy 
w tej sytuacji spółka może zastoso-
wać zwolnienie od podatku?

ODPOWIEDŹ
Tak, sprzedaż przedmiotowej 

działki będzie zwolniona od podat-
ku. Dotyczy to sytuacji, gdy dosta-
wa ta nastąpi zarówno przed koń-
cem marca 2013 r., jak 
i po 31 marca 2013 r.

WYJAŚNIENIE
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 

ustawy o VAT w brzmieniu obowiązu-
jącym do końca marca 2013 r. zwalnia 
się od podatku dostawę terenów nie-
zabudowanych innych niż tereny bu-
dowlane oraz przeznaczone pod za-
budowę. Na podstawie tego przepisu 
wśród organów podatkowych domi-
nuje stanowisko, że o przeznaczeniu 
terenów niezabudowanych decyduje:

 ● w pierwszym rzędzie treść miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,

 ● w drugim – treść decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu,

 ● w trzecim – przeznaczenie terenu 
określone w studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy (zob. 
przykładowo interpretację indywi-
dualną Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 24 czerwca 2011 r., 
ILPP2/443–586/11–4/AD, czy in-
terpretację indywidualną Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
z 5 września 2011 r., ITPP2/443–
844/11/AW).

Jest to stanowisko częściowo błęd-
ne, gdyż w trzeciej kolejności nie 
decyduje studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, lecz treść ewiden-
cji gruntów i budynków. Potwierdze-
niem takiego stanowiska jest 
przykładowo wyrok WSA w Olsztynie 
z 11 grudnia 2008 r. (I SA/Ol 486/08), 
wyrok NSA z 23 marca 2010 r. (I FSK 
274/09), wyrok WSA we Wrocławiu 
z 2 czerwca 2010 r. (I SA/Wr 214/10) 
czy – przede wszystkim – wyrok po-
szerzonego składu NSA z 17 stycz-
nia 2011 r. (I FPS 8/10).

Oznacza to, że w stanie prawnym 
obowiązującym do końca mar-
ca 2013 r. dostawa (sprzedaż) 
przedmiotowej działki jest zwolnio-
na od podatku na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Skoro 
w ewidencji gruntów i budynków 
działka figuruje jako rolna, a nie ist-
nieje dla niej miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego ani 
decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, należy 
ją uznać za rolną.

Podobnie będzie w razie jej sprze-
daży od 1 kwietnia 2013 r. Podkreśle-
nie tego jest o tyle istotne, że z tym 
dniem art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o VAT otrzymała nowe brzmienie, 
tj. od tego dnia obejmować będzie te-
reny niezabudowane inne niż tereny 
budowlane. Dodana jednocześnie zo-
stała definicja terenów budowla-
nych. Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy 
o VAT za tereny takie uważać się bę-
dzie grunty przeznaczone pod zabu-
dowę zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
W przypadku braku takiego planu 
należy odwołać się do decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

Wymienione zmiany mają charak-
ter precyzujący, tj. dokonując ich, 
ustawodawca zaakceptuje dotychcza-
sowy sposób wykładni art. 43 ust. 1 
pkt 9 ustawy o VAT. Niestety, ustawo-
dawca nie zdecydował się rozstrzy-
gnąć spornej kwestii, w jaki sposób 
oceniać przeznaczenie gruntów, jeżeli 
w momencie dostawy terenu niezabu-
dowanego nie jest uchwalony miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego oraz nie ma wydanej 
decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu. Takie roz-
strzygnięcie zawierał jeden z wcze-
snych projektów ustawy, która 
wprowadziła wskazane zmiany. Pro-
jekt ten przewidywał, że w takich 
przypadkach decydujące znaczenie 
będzie miało studium uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

Według nowej definicji ewidencja 
gruntów i budynków nie ma znacze-
nia. Oznacza to, że w przypadku gdy 
z ewidencji wynika, iż jest to teren bu-
dowlany, mimo to stosujemy zwolnie-
nie. Trudno określić, jakie stanowisko 
zajmą organy podatkowe. W omawia-
nym przypadku spółka sprzeda dział-

kę po 31 marca 2013 r., więc jej dosta-
wa (sprzedaż) będzie zwolniona od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 9 ustawy o VAT.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm. w brzmieniu 
obowiązującym do końca marca 
2013 r.),

 ● art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm. 
w brzmieniu obowiązującym od 
1 kwietnia 2013 r.).

Czy podmiot, u którego wystąpiły zaległości za zwłokę, 
może być przedstawicielem podatkowym
PYTANIE
Chciałbym zostać przedstawicie-
lem podatkowym. Czy jest to moż-
liwe, jeżeli w zeszłym roku po-
wstała u mnie zaległość podatkowa 
w VAT (jestem czynnym podatni-
kiem, ale ze względu na wyjazd za-
pomniałem złożyć w terminie de-
klarację VAT-7 oraz zapłacić 
podatek z niej wynikający)? Zale-
głość tę uregulowałem (wraz z od-
setkami za zwłokę) w ciągu tygo-
dnia od jej powstania.

ODPOWIEDŹ
Będzie Pan mógł zostać przed-

stawicielem podatkowym od 
1 kwietnia 2013 r., jeśli oprócz za-
ległości wskazanej w pytaniu 
w ostatnich 24 miesiącach powsta-
ła maksymalnie jeszcze jedna zale-
głość w VAT ponad określony prze-
pisami limit, którą uregulował Pan 
wraz z odsetkami za zwłokę w ter-
minie 30 dni od dnia jej powstania.

WYJAŚNIENIE
Podatnicy nieposiadający siedziby 

działalności gospodarczej ani stałego 
miejsca prowadzenia działalności go-
spodarczej na terytorium Unii Euro-
pejskiej, podlegający obowiązkowi 
zarejestrowania się w Polsce jako po-
datnicy VAT czynni, obowiązani są 
ustanowić tzw. przedstawiciela po-
datkowego. Do końca marca obowią-
zek ten wynikał z art. 15 ust. 7 usta-
wy o VAT w zw. z § 1 rozporządzenia 
w sprawie przypadków, w których 
nie ma konieczności ustanawiania 
przedstawiciela podatkowego. Od 
1 kwietnia 2013 r. obowiązek ten wy-

nika z art. 18a ust. 1 ustawy o VAT. 
Do końca marca 2013 r. przedstawi-
cielami podatkowymi mogły być pod-
mioty spełniające wymogi określone 
w art. 15 ust. 8 ustawy o VAT. Od 
1 kwietnia 2013 r. wymogi te określa-
ją przepisy art. 18b ust. 1 ustawy 
o VAT.

Jednym z wymogów jest (zarówno 
przed, jak i od 1 kwietnia 2013 r.), 
aby podmiot będący przedstawicie-
lem podatkowym przez ostatnie 
24 miesiące nie zalegał z wpłatami 
poszczególnych podatków stanowią-
cych dochód budżetu państwa, prze-
kraczającymi odrębnie w każdym po-
datku odpowiednio 3% kwoty 
należnych zobowiązań podatkowych 
w poszczególnych podatkach. Udział 
zaległości w kwocie podatku ustala 
się w stosunku do kwoty należnych 
wpłat za okres rozliczeniowy, którego 
dotyczy zaległość. Wymóg ten do 
końca marca 2013 r. wyłączał możli-
wość bycia przez Pana przedstawicie-
lem podatkowym, gdyż – jak wynika 
z treści pytania – nie zapłacił Pan ca-
łej kwoty (a więc 100%) zobowiąza-
nia podatkowego w podatku od towa-
rów i usług za jeden z miesięcy 2012 r.

Zmieniło się to z dniem 1 kwiet-
nia 2013 r. Co prawda wymóg ten na-
dal będzie obowiązywał, lecz dodany 
został przepis (określony w art. 18b 
ust. 2 ustawy o VAT) stanowiący, że 
wymóg ten uznaje się za spełniony, 
jeżeli łącznie spełnione są następują-
ce warunki:

1) podmiot uregulował, wraz z od-
setkami za zwłokę, zaległości prze-
kraczające odrębnie w każdym po-
datku odpowiednio 3% kwoty 

należnych zobowiązań podatkowych 
w poszczególnych podatkach, w ter-
minie 30 dni od dnia powstania tych 
zaległości,

2) uregulowanie zaległości zgod-
nie z pkt 1 w ostatnich 24 miesiącach 
nie dotyczyło więcej niż dwóch okre-
sów rozliczeniowych odrębnie w każ-
dym podatku.

Pierwszy ze wskazanych warun-
ków jest w omawianej sytuacji speł-
niony, tj. zaległość podatkową uregu-
lował Pan przed upływem 30 dni od 
dnia jej powstania. Jeżeli zatem speł-
niony jest również drugi warunek, 
tzn. oprócz zaległości wskazanej 
w pytaniu, w ostatnich 24 miesią-
cach powstała maksymalnie jeszcze 
jedna zaległość w VAT ponad wska-
zany powyżej limit, którą uregulował 
Pan wraz z odsetkami za zwłokę 
w terminie 30 dni od dnia jej powsta-
nia, od 1 kwietnia 2013 r. będzie Pan 
mógł być przedstawicielem podatko-
wym, oczywiście jeżeli będzie Pan 
spełniał również pozostałe wymogi 
określone przepisami art. 18b ust. 1 
ustawy o VAT.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 15 ust. 7 i 8 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm., w brzmieniu 
obowiązującym do końca marca 
2013 r.),

 ● art. 18a ust. 1 oraz art. 18b ust. 1 i 2 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
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Odliczenie podatku z faktury, gdy sprzedawca pomyłkowo 
wystawił dwie faktury dokumentujące tę samą sprzedaż

PYTANIE
W lutym otrzymałem od kontrahen-
ta dwie faktury dokumentujące ten 
sam zakup. Czy mogę odliczyć po-
datek z jednej z nich?

ODPOWIEDŹ
Do końca marca 2013 r. odlicze-

nie podatku naliczonego z jednej 
z otrzymanych faktur nie było moż-
liwe. Odliczenie takie będzie jed-
nak mogło zostać dokonane 
po 31 marca 2013 r.

WYJAŚNIENIE
Do końca marca 2013 r. obowiązy-

wał przepis wyłączający możliwość 
odliczania podatku naliczonego z fak-
tur, jeżeli wystawiono więcej niż jed-
ną fakturę dokumentującą tę samą 
sprzedaż (art. 88 ust. 3a pkt 3 ustawy 
o VAT). Brzmienie tego przepisu po-
wodowało, że przynajmniej do końca 
marca 2013 r. nie mógł Pan odliczyć 
podatku naliczonego z jednej z faktur, 
o których mowa.

Należy jednak zauważyć, że art. 88 
ust. 3a pkt 3 ustawy o VAT został 
z dniem 1 kwietnia 2013 r. uchylony. 
Oznacza to, że od tego dnia możliwe 

będzie odliczanie podatku naliczonego 
z faktur, jeżeli wystawiono więcej niż 
jedną fakturę dokumentującą tę samą 
sprzedaż. Oczywiście podatek naliczo-
ny będzie mógł być w takich przypad-
kach odliczony tylko z jednej faktury.

Pojawia się pytanie, czy uchylenie 
art. 88 ust. 3a pkt 3 ustawy o VAT 
umożliwi odliczenie podatku naliczo-
nego również Panu. W mojej ocenie 
tak, gdyż przepisy art. 88 ust. 3a usta-
wy o VAT nie tyle wyłączają prawo do 
odliczania podatku naliczonego, ile 
wyłączają możliwość odliczania po-
datku naliczonego z określonych tymi 
przepisami dokumentów. Dlatego 
w przedstawionej sytuacji powstało 
u Pana prawo do odliczenia podatku 
naliczonego z pierwszej z otrzyma-
nych faktur, lecz ze względu na 
brzmienie art. 88 ust. 3a pkt 3 ustawy 
o VAT do końca marca 2013 r. nie 
mógł Pan z niego skorzystać. Zmieniło 
się to wraz z uchyleniem tego przepi-
su. Dlatego po 31 marca 2013 r. bę-
dzie Pan uprawniony do odliczenia 
podatku naliczonego z jednej z otrzy-
manych faktur, np. w ramach składa-
nej w kwietniu 2013 r. deklaracji VAT-
7 za marzec 2013 r. na podstawie 

art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. Przepis 
ten stanowi, że jeżeli podatnik nie do-
kona obniżenia kwoty podatku należ-
nego w terminach określonych 
w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, może 
obniżyć kwotę podatku należnego 
w deklaracji podatkowej za jeden 
z dwóch następnych okresów rozlicze-
niowych.

Niestety, nie sposób dziś przewi-
dzieć, czy z tą interpretacją zgodzą się 
organy podatkowe. Powoduje to, że 
odliczenie po 31 marca 2013 r. podat-
ku naliczonego z jednej z otrzyma-
nych faktur będzie obarczone pew-
nym ryzykiem. Dlatego doradzałbym 
wystąpienie do Ministra Finansów 
z interpretacją indywidualną w oma-
wianej sprawie i wstrzymanie się 
z dokonaniem odliczenia przynaj-
mniej do czasu jej uzyskania.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 86 ust. 10 i 11 oraz art. 88 ust. 3a 
pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. 
zm.).

Czy dłużnik musi korygować VAT naliczony, 
gdy zapłacił za fakturę przed złożeniem deklaracji
PYTANIE
W związku z nowymi regulacjami 
w zakresie odliczenia podatku mam 
wątpliwość dotyczącą obowiązku 
skorygowania naliczonego VAT. 
W styczniu 2013 r. upłynął 150. 
dzień od dnia upływu terminu płat-
ności faktury za zakupiony przeze 
mnie towar. W związku z proble-
mami finansowymi zapłaciłam za 
niego dopiero 15 lutego 2013 r. Czy 
mam obowiązek skorygować VAT 
w deklaracji za styczeń 2013 r., 
mimo iż zapłaciłam fakturę jeszcze 
przed dniem złożenia deklaracji za 
styczeń 2013 r.?

ODPOWIEDŹ
Tak, zgodnie z przepisami obo-

wiązującymi od 1 stycznia 2013 r. 
podatnik w tej sytuacji powinien 
w deklaracji za styczeń zrobić ko-
rektę zmniejszającą podatek nali-
czony o podatek naliczony wynika-
jący z niezapłaconej faktury. 
Następnie w lutym 2013 r., czyli 
w miesiącu uregulowania faktury, 
powinien zrobić korektę zwiększa-
jącą podatek naliczony wynikający 
z zapłaconej faktury.

WYJAŚNIENIE
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje 

nowe brzmienie art. 89b ustawy 

o VAT. Przepis ten nakłada na dłużni-
ków automatyczny obowiązek korek-
ty odliczonego VAT naliczonego, jeże-
li nie zapłacą za fakturę do końca 
okresu rozliczeniowego, w którym 
upływa 150 dni, licząc od dnia upły-
wu terminu płatności.

Artykuł 89b ust. 1 i 1a stanowi bo-
wiem, że:
1.  W przypadku nieuregulowania 

należności wynikającej z faktury 
dokumentującej dostawę towa-
rów lub świadczenie usług na te-
rytorium kraju w terminie 150 dni 
od dnia upływu terminu jej płat-
ności określonego w umowie lub 
na fakturze, dłużnik jest obowią-
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zany do korekty odliczonej kwoty 
podatku wynikającej z tej faktury, 
w rozliczeniu za okres, w którym 
upłynął 150. dzień od dnia upły-
wu terminu płatności określonego 
w umowie lub na fakturze.

2.  Przepisu ust. 1a nie stosuje się, je-
żeli dłużnik uregulował należność 
najpóźniej w ostatnim dniu okre-
su rozliczeniowego, w którym 
upłynął 150. dzień od dnia upły-
wu terminu płatności tej należno-
ści.

Mimo że przytoczone przepisy obo-
wiązują od 1 stycznia 2013 r., mają 
one również zastosowanie do wierzy-
telności powstałych przed 1 stycz-
nia 2013 r. Przepis art. 89b ma bo-
wiem zastosowanie do wierzytelności 
powstałych przed 1 stycznia 2013 r., 
których nieściągalność została upraw-
dopodobniona po 31 grudnia 2012 r. 
w sposób wskazany w art. 89a ust. 1a 
ustawy o VAT w nowym brzmieniu 
(art. 23 ustawy z 16 listopada 2012 r. 
o redukcji niektórych obciążeń admi-
nistracyjnych w gospodarce). Ozna-
cza to, że podatnik musi dokonać ko-
rekty VAT naliczonego na zasadach 
obowiązujących w 2013 r., jeżeli 
w 2013 r. upłynęło 150 dni, licząc od 
dnia upływu terminu płatności za fak-
turę, a podatnik za fakturę w tym ter-
minie nie zapłacił (i nie zapłacił za nią 
do końca okresu rozliczeniowego, 
w którym upłynął ww. termin 150 
dni).

Taka sytuacja ma miejsce w przy-
padku opisanym w pytaniu. W stycz-
niu 2013 r. upłynęło 150 dni, licząc 
od daty upływu terminu płatności za 
fakturę, a Pani za nią nie zapłaciła do 
końca tego okresu rozliczeniowego 
(czyli nie zapłaciła Pani za fakturę do 
końca stycznia). Zatem w tym przy-

padku można było uniknąć korekty, 
gdyby faktura została uregulowana 
w styczniu 2013 r. Podatnik nie do-
konuje bowiem korekty podatku na-
liczonego, jeżeli uregulował należ-
ność najpóźniej w ostatnim dniu 
okresu rozliczeniowego, w którym 
upłynął 150. dzień od dnia upływu 
terminu płatności tej należności.

Podatnik powinien dokonać korek-
ty podatku naliczonego także wów-
czas, gdy w terminie 150 dni od dnia 
upływu terminu płatności określone-
go w umowie lub na fakturze (naj-
później do końca okresu rozliczenio-
wego, w którym upłynął termin 150 
dni) opłacił tylko część należności. 
Korekta dotyczy wtedy podatku nali-
czonego przypadającego na nieure-
gulowaną część należności.

W przypadku uregulowania należ-
ności po dokonaniu korekty podatnik 
ma prawo do zwiększenia kwoty po-
datku naliczonego w rozliczeniu za 
okres, w którym należność uregulo-
wano. W przypadku częściowego 
uregulowania należności podatek 
naliczony może zostać zwiększony 
w odniesieniu do tej części.

Od 1 stycznia 2013 r. ustawodawca 
wprowadził sankcję w podatku od to-
warów i usług za nieskorygowanie 
odliczenia. Jeżeli więc podatnik nie 
zastosuje korekty podatku naliczone-
go w związku z nieuregulowaniem 
płatności w terminie 150 dni 
(art. 89b ustawy o VAT), to naczelnik 
urzędu skarbowego lub organ kon-
troli skarbowej ma prawo ustalić po-
datnikowi dodatkowe zobowiązanie 
podatkowe. Wynosi ono 30% kwoty 
podatku wynikającego z nieuregulo-
wanych faktur, który nie został sko-
rygowany zgodnie z art. 89b ust. 1. 
Dodatkowego zobowiązania podat-

kowego nie ustala się jedynie w sto-
sunku do osób fizycznych, które za 
ten sam czyn ponoszą odpowiedzial-
ność za wykroczenie skarbowe albo 
za przestępstwo skarbowe (art. 89b 
ust. 6 ustawy o VAT).

W pytaniu jest mowa o deklaracji 
za styczeń. W związku ze sporządza-
niem tej deklaracji podatnicy powin-
ni sprawdzić, czy zostały opłacone 
faktury, których termin płatności był 
ustalony od 4.08.2012 r. (data gra-
niczna, ponieważ 4.08.2012 r. + 150 
dni daje nam 1.01.2013 r.) 
do 3.09.2012 r. (data graniczna, po-
nieważ 3.09.2012 r. + 150 dni daje 
nam 31.01.2013 r.).

W przypadku sporządzania kolej-
nych deklaracji dla poszczególnych 
okresów podatnicy powinni spraw-
dzić, czy zostały opłacone faktury, 
których termin płatności upłynął 
w dniach:

 ● od 4.09.2012 do 1.10.2012 – de-
klaracja za luty 2013 r.,

 ● od 2.10.2012 do 1.11.2012 – de-
klaracja za marzec 2013 r.,

 ● od 2.11.2012 do 1.12.2012 – de-
klaracja za kwiecień 2013 r.,

 ● od 2.12.2012 do 1.01.2013 – de-
klaracja za maj 2013 r.,

 ● od 2.01.2013 do 31.01.2013 – de-
klaracja za czerwiec 2013 r.

Anna Adamiec

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 89b ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. 
Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.),

 ● art. 23 ustawy z 16 listopada 2012 r. 
o redukcji niektórych obciążeń ad-
ministracyjnych w gospodarce 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1342).

Jaka stawka VAT na rozbiórkę budynku mieszkalnego

PYTANIE
Nasza firma będzie prowadziła 
prace rozbiórkowe budynku miesz-
kalno-usługowego z przeważającą 
powierzchnią mieszkalną. Jaką 
stawkę podatku należy zastosować 
przy pracach rozbiórkowych doty-
czących takiego budynku?

ODPOWIEDŹ
Budynek, o którym mowa w pyta-

niu, to budynek mieszkalny, ponie-
waż przeważająca część jego po-
wierzchni użytkowej jest 
powierzchnią mieszkalną. Do bu-
dowy, rozbudowy czy modernizacji 
takich budynków ma zastosowanie 

obniżona stawka VAT (8%). Prace 
rozbiórkowe nie zaliczają się do 
żadnej z wymienionych kategorii 
robót, ponieważ polegają na likwi-
dacji budynku mieszkalnego. Ozna-
cza to, że do prac rozbiórkowych 
należy zastosować stawkę podsta-
wową, czyli 23%.
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WYJAŚNIENIE
Stawka VAT w wysokości 8% ma za-

stosowanie do dostawy, budowy, re-
montu, modernizacji, termomoderni-
zacji lub przebudowy obiektów 
budowlanych lub ich części, zaliczo-
nych do budownictwa objętego spo-
łecznym programem mieszkaniowym 
(art. 41 ust. 12 ustawy o VAT). Budyn-
ki, o których mowa w pytaniu, są zali-
czane do kategorii „budownictwa ob-
jętego społecznym programem 
mieszkaniowym”, ponieważ ponad 
50% ich powierzchni użytkowej ma 
charakter mieszkalny. Należy jednak 
rozstrzygnąć, czy rozbiórka takiego 
budynku może być traktowana jako 
„budowa”, „remont”, „modernizacja” 
albo „przebudowa” korzystające 
z opodatkowania obniżoną stawką 
VAT w wysokości 8%.

Przepisy ustawy o podatku od towa-
rów i usług nie definiują pojęć: budo-
wa, remont modernizacja, termomo-
dernizacja oraz przebudowa, dlatego 
też w tym zakresie należy odwołać się 
do przepisów Prawa budowlanego. 
Zgodnie z przepisami Prawa budow-
lanego:

 ● budowa to wykonywanie obiektu 
budowlanego w określonym miej-
scu, a także odbudowa, rozbudo-
wa, nadbudowa obiektu budowla-
nego (art. 3 pkt 6 ustawy – Prawo 
budowlane),

 ● przebudowa to wykonywanie ro-
bót budowlanych, w wyniku któ-
rych następuje zmiana parame-
trów użytkowych lub technicznych 
istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, po-
wierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji (art. 3 pkt 7a ustawy 
– Prawo budowlane),

 ● remont to wykonywanie w istnie-
jącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konser-
wacji, przy czym dopuszcza się sto-

sowanie wyrobów budowlanych 
innych, niż użyto w stanie pierwot-
nym (art. 3 pkt 8 ustawy – Prawo 
budowlane).

Ustawa – Prawo budowlane nie za-
wiera definicji modernizacji. Posługu-
jąc się wykładnią językową, należy 
przyjąć, że modernizacja to unowo-
cześnienie i usprawnienie czegoś 
(por. Słownik języka polskiego – Wy-
dawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Pojęcie termomodernizacji wystę-
puje natomiast w ustawie z 21 listopa-
da 2008 r. o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów (Dz.U. nr 223, 
poz. 1459 z późn. zm.). Znajduje się 
tam określenie przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjnego (art. 2 pkt 2), 
którym jest między innymi ulepsze-
nie, w wyniku którego następuje 
zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię dostarczaną na potrzeby 
ogrzewania i podgrzewania wody 
użytkowej oraz ogrzewania budyn-
ków mieszkalnych, budynków zbioro-
wego zamieszkania oraz budynków 
stanowiących własność jednostek sa-
morządu terytorialnego służących do 
wykonywania przez nie zadań pu-
blicznych. Co prawda, ustawa 
o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów ma inny kontekst normatyw-
ny niż ustawa o podatku od towarów 
i usług, ale skoro ustawodawca zdefi-
niował dane pojęcie w systemie praw-
nym, to nie ma podstaw do tego, aby 
odrzucać istniejącą definicję i tworzyć 
nową tylko dla celów podatkowych.

Z przytoczonych definicji wynika, że 
usługi polegające na wykonywaniu 
rozbiórki budynków, bez względu na 
PKOB obiektu, którego dotyczą, choć 
wiążą się niewątpliwie z robotami 
budowlanymi, nie stanowią usług 
związanych z dostawą, budową, re-
montem, modernizacją, termomoder-
nizacją, przebudową, konserwacją 
obiektów budowlanych lub ich części, 
o których mowa w art. 41 ust. 12 usta-
wy oraz § 7 rozporządzenia Ministra 
Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w spra-
wie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o podatku od towarów i usług, 
zaliczonych do budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkanio-
wym.

W przypadku rozbiórki ww. budyn-
ków konsekwencją przeprowadzanych 
prac jest likwidacja obiektu mieszkal-
nego, nie zaś jego budowa, przebudo-
wa, remont czy modernizacja. Za taką 
interpretacją przemawia wykładnia ce-
lowościowa powołanych przepisów 
art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od to-
warów i usług i § 7 rozporządzenia 
w sprawie wykonania niektórych prze-
pisów ustawy o podatku od towarów 
i usług. Wskazane w tych przepisach 
preferencje podatkowe, uprawniające 
do zastosowania obniżonej stawki po-
datku, dotyczą czynności, które mają 
na celu budowę, remont, moderniza-
cję, termomodernizację, konserwację 
budynków lub ich dostawy dla zaspo-
kojenia potrzeb mieszkaniowych spo-
łeczeństwa. Takiego celu nie realizuje 
natomiast sama rozbiórka takiego 
obiektu. Dlatego też w opisanej sytu-
acji należy zastosować stawkę podsta-
wową 23% (por. interpretację Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 
października 2012 r.,  
IPTPP4/443–490/12–4/BM, oraz in-
terpretację Dyrektora Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy z 3 stycznia 2012 r.,  
ITPP1/443–1404/11/BK). Podobne 
stanowisko prezentuje też orzecznic-
two sądowe, czego przykładem jest 
wyrok WSA w Szczecinie z 4 lip-
ca 2012 r., akt I SA/Sz 356/12.

Rafał Styczyński

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. 
zm.),

 ● § 7 rozporządzenia Ministra Finan-
sów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247).

W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”: 
Dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta, tel.: 22 761 30 30, 0 800 626 666, e-mail: bok@infor.pl
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Staż z urzędu pracy
SEBASTIAN KRYCZKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Stan prawny na 1 kwietnia 2013 r. 

Między stażystą z urzędu pracy a pracodawcą nie 
dochodzi do zawarcia umowy o pracę, a świadczo-
na w ramach stażu praca nie jest stosunkiem pracy. 
Stażystom przysługuje jednak część uprawnień, ja-
kie mają pracownicy. Pracodawcy muszą im za-
pewnić np. niektóre świadczenia wynikające 
z przepisów bhp czy płatne dni wolne. Stażysta 
podpisuje umowę o staż z urzędem pracy, ale pracę 
wykonuje u pracodawcy, do którego jest kierowa-
ny przez urząd pracy. W wyniku stażu bezrobotny 
nabywa umiejętności praktyczne do wykonywania 
pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, 
ale bez nawiązywania stosunku pracy z pracodaw-
cą. Fakt, że do zawarcia stosunku pracy nie docho-
dzi, powoduje, że stażysta w dalszym ciągu pozo-
staje osobą bezrobotną, mimo że faktycznie świad-
czy pracę.

Prawo do stażu

W celu odbycia stażu mogą zostać skierowane do praco-
dawcy osoby będące w tzw. szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, np. bezrobotni do 25. roku życia, bezrobotni nie-
pełnosprawni, bez kwalifikacji zawodowych, bez do-
świadczenia zawodowego i średniego wykształcenia 
(art. 53 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia...). W za-
leżności od kategorii osób, dla których staż jest organizo-
wany, różny jest okres jego trwania. Minimalny okres sta-
żu wynosi 3 miesiące. Bezrobotni w tzw. szczególnej 
sytuacji na rynku mogą być skierowani przez starostę na 
staż w wymiarze do 6 miesięcy. Natomiast bezrobotni 
do 25. roku życia, a także bezrobotni, którzy nie ukończy-
li 27 lat do upływu 12 miesięcy od dnia wskazanego w dy-
plomie lub innym dokumencie poświadczającym ukoń-
czenie szkoły wyższej – na okres do 12 miesięcy.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Minimalny okres stażu bezrobotnego z urzędu pracy 
wynosi 3 miesiące.

Z przepisów nie wynika bezpośrednio możliwość prze-
dłużenia 3-miesięcznego stażu o kolejne miesiące w celu 
uzyskania jego maksymalnej łącznej długości np. 6 mie-
sięcy. Mimo że okres stażu powinien być wskazany 
w umowie między organizatorem stażu a starostą, należy 

przyjąć, że nie ma przeciwwskazań do przedłużenia cza-
su trwania stażu, z uwzględnieniem jednak ograniczeń 
wynikających z przepisów – czyli do 6 lub 12 miesięcy. 
W takim przypadku niezbędne jest zachowanie ciągłości 
przebiegu stażu, co wynika z tego, że bezrobotny nie 
może odbywać stażu ponownie u tego samego pracodaw-
cy na tym samym stanowisku pracy (§ 1 ust. 3 rozporzą-
dzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania 
stażu przez bezrobotnych).

Prawo do informacji

Podobnie jak pracownik, również stażysta ma prawo 
do uzyskania od pracodawcy określonych informacji. 
Pracodawca powinien zapoznać bezrobotnego kierowa-
nego na staż z tzw. programem stażu. Program powinien 
określać:

 ● nazwę zawodu lub specjalności, której dotyczy pro-
gram;

 ● zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 ● rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności za-

wodowych;
 ● sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umie-

jętności zawodowych;
 ● opiekuna osoby objętej programem stażu.
W ramach obowiązku informacyjnego pracodawca musi 

zaznajomić stażystę z obowiązkami, jakie będzie wykony-
wał podczas stażu. Stażysta ma ponadto prawo do infor-
macji w zakresie przysługujących mu uprawnień, jakie wy-
nikają z obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu 
pracy.

Uprawnienia i obowiązki 
z zakresu bhp

Uprawnienia stażysty oraz obowiązki pracodawcy z za-
kresu bhp są bardzo zbliżone do tych, jakie pracodawca 
jest zobowiązany zapewnić pracownikowi w ramach sto-
sunku pracy. Zatem organizator stażu bez względu na to, 
czy jest osobą fizyczną czy osobą prawną, ma obowiązek 
stosowania w stosunku do stażysty przepisów z zakresu 
bhp praktycznie w takim samym stopniu, jak w stosunku 
do pracowników.
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PRZYKŁAD

Osoba bezrobotna o wykształceniu chemicznym zosta-
ła skierowana na staż do laboratorium. Z uwagi na 
fakt, że w ramach stażu bezrobotny będzie miał kon-
takt z różnymi substancjami chemicznymi, pracodaw-
ca powinien zapewnić takie same warunki w zakresie 
bhp, jak pracownikom zatrudnionym w laboratorium 
na podstawie stosunku pracy (np. odzież ochronną).

Wątpliwości może powodować sposób określenia w prze-
pisach obowiązków pracodawcy z zakresu bhp wobec sta-
żysty. Obok przepisu o charakterze ogólnym, który zobo-
wiązuje organizatora stażu do zapewnienia bezrobotnemu 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na zasadach 
przewidzianych dla pracowników, wymienione są dalsze 
bardziej szczegółowe obowiązki. Zaliczają się do nich:

 ● obowiązek zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia,
 ● szkolenie z zakresu bhp,
 ● zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odzieży 

oraz obuwia roboczego, a także należnych pracowni-
kom posiłków oraz napoi profilaktycznych (§ 6 ust. 1 
pkt 3–7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wa-
runków odbywania stażu przez bezrobotnych).

W tej sytuacji może powstać wątpliwość, czy wymienio-
ne obowiązki dodatkowe są wszystkimi, jakie powinien 
zrealizować organizator stażu. Należy przyjąć, że wylicze-
nie obowiązków z zakresu bhp wobec stażysty nie jest zu-
pełne. Wymienione obowiązki mają charakter obowiązków 
indywidualnych. Organizator stażu będzie więc zobowią-
zany zapewnić bezrobotnemu wiele pozostałych właści-
wych warunków pracy, uwzględniając zagrożenia wynika-
jące z procesu pracy, które są wspólne dla pracowników 
i stażystów.

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Bezrobotny skierowany na staż ma prawo do profilak-
tycznej opieki zdrowotnej na takich zasadach, jak pracow-
nicy. Jednak mimo że praca stażysty jest wykonywana 
u pracodawcy, podmiotem kierującym stażystę na wstępne 
badania lekarskie może być starosta, a koszty badań pono-
si wówczas Fundusz Pracy (§ 4 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezro-
botnych). Jeśli jednak starosta nie skieruje stażysty na ba-
dania lekarskie albo badania, na które skierował stażystę 
starosta, nie spełniają warunków badań wstępnych, to na 
badania kieruje stażystę pracodawca. 

Szkolenia z zakresu bhp

Szkolenia z zakresu bhp są organizowane przez pracodaw-
cę. Taki obowiązek nie dotyczy bezpośrednio osób, które pra-
codawcami nie są, a takie osoby mogą być organizatorem sta-

żu. Uwzględniając jednak przepisy dotyczące organizacji 
stażu, również osoby niebędące przedsiębiorcami mają obo-
wiązek zapewnienia bezrobotnym przeszkolenia w zakresie 
bhp i ppoż. Uwzględniając maksymalny czas trwania stażu, 
bezrobotny może odbyć tylko szkolenie wstępne. W jego ra-
mach mieści się instruktaż ogólny oraz stanowiskowy.

Prawo do stypendium

Stażysta, co do zasady, nie ma prawa do wynagrodzenia 
w rozumieniu kodeksu pracy, jednak przysługuje mu pra-
wo do stypendium. Jego wysokość wynosi 120% kwoty za-
siłku dla bezrobotnych. Stypendium jest wypłacane przez 
urząd pracy, a nie przez pracodawcę.

Stażysta zachowuje prawo do stypendium również za 
okres udokumentowanej niezdolności do pracy przypada-
jącej w czasie odbywania stażu, za który pracownik zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do zasił-
ku z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub 
macierzyństwa (art. 53 ust. 6 ustawy o promocji zatrud-
nienia...).

Zamiast urlopu – dni wolne

Ważnym uprawnieniem stażysty jest prawo do dni wol-
nych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe od-
bywania stażu (art. 53 ust. 7a ustawy o promocji zatrud-
nienia...). Stażysta nabywa prawo do dni wolnych 
z upływem kolejnych 30-dniowych okresów. W przypadku 
ostatniego miesiąca odbywania stażu obowiązkiem praco-
dawcy jest udzielenie dni wolnych przed upływem terminu 
ukończenia stażu. W praktyce może powstać sytuacja, kie-
dy stażysta uzyska prawo do dni wolnych w ostatnim dniu 
stażu lub w dniu poprzedzającym. W takim przypadku rolą 
pracodawcy jest udzielenie urlopu w odpowiednio wcze-
śniejszym terminie.

■ ZAPAMIĘTAJ
Stażyście przysługuje za każde 30 dni stażu 2 dni płat-
nego wolnego.

W sytuacji gdy staż trwa 6 miesięcy, stażysta będzie miał 
prawo do 12 dni wolnych, a w przypadku 12-miesięcznego 
stażu będą mu przysługiwały 24 dni wolne. W praktyce 
może powstać wątpliwość, czy dopuszczalną praktyką jest 
sumowanie dni wolnych, tak aby stażysta mógł skorzystać 
jednorazowo z większej liczby dni wolnych od pracy. Upraw-
nienia do sukcesywnego nabywania przez stażystę dni wol-
nych są zbliżone do nabywania urlopu przez pracownika 
rozpoczynającego pierwszą pracę. Taki pracownik nabywa 
prawo do urlopu po przepracowaniu miesiąca w wymiarze 
1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku 
(art. 153 § 1 k.p.). Uwzględniając brak zakazu sumowania 
dni wolnych nabywanych przez stażystę, należy przyjąć, że 
nie ma przeciwwskazań, aby w drodze uzgodnienia między 
organizatorem stażu a bezrobotnym zapadła decyzja o su-
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mowaniu dni wolnych i wykorzystywaniu ich np. jednorazo-
wo w większej liczbie. Powyższa interpretacja może mieć za-
stosowanie tylko do dni wolnych za okresy przepracowane. 
Tym samym nie ma podstaw do udzielania dni wolnych 
w formie zaliczkowej za miesięczne okresy, które stażysta 
ma dopiero przepracować.

Dni wolne są udzielane przez pracodawcę na wniosek. 
W przypadku niezłożenia przez bezrobotnego wniosku pra-
codawca nie ma obowiązku przymuszania stażysty do wy-
korzystania dni wolnych. Jeśli stażysta z jakichś względów 
nie wykorzysta dni wolnych, nie ma prawa do żadnego 
ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu. Wynika to z faktu, 
że dni wolne przysługujące stażyście nie są urlopem wypo-
czynkowym, co wyklucza stosowanie przepisów urlopowych 
w zakresie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 
Ponieważ dni wolne przysługujące stażyście nie są urlopem, 
a ich wykorzystanie zależy od wniosku bezrobotnego, nie 
ma obowiązku sporządzania dla stażysty planu urlopu. Dni 
wolne są zatem udzielane na zasadzie uzgodnień między or-
ganizatorem stażu a bezrobotnym.

Ciąża podczas stażu

W praktyce może się zdarzyć sytuacja, kiedy bezrobotna 
w trakcie odbywania stażu zajdzie w ciążę. Uwzględniając 
fakt, że praca w ramach stażu nie jest pracą świadczoną 
w ramach stosunku pracy, a stażystka nie ma statusu pra-
cownika, tylko osoby bezrobotnej, należy uznać, że nie ma 
podstaw do przedłużenia okresu trwania stażu ponad ten, 
który wynika z umowy, lub ewentualnie poza graniczny 
okres wskazany w przepisach. Przedłużenie stażu do okre-
su granicznego zależy wyłącznie od dobrej woli organiza-
tora stażu i starosty.

■ ZAPAMIĘTAJ
Staż z urzędu pracy nie musi zostać przedłużony, jeżeli 
stażystka zaszła w ciążę.

Fakt zajścia stażystki w ciążę nie może stanowić podsta-
wy do wnioskowania u starosty w kwestii skrócenia stażu. 
Problem może powstać wówczas, gdy stażystka zaszła 
w ciążę w trakcie stażu, a świadczona przez nią praca jest 
zaliczana do prac wzbronionych kobietom w ciąży. W ta-
kim przypadku organizator stażu będzie miał prawo, a na-
wet obowiązek zwrócić się do starosty z wnioskiem o wcze-
śniejsze zakończenie stażu (przy uwzględnieniu, że nie ma 
innej pracy objętej programem stażu, do której pracodawca 
mógłby skierować stażystkę). Takie postępowanie będzie 
zgodne z prawem nawet mimo faktu, że ciąża nie jest po-
wodem uzasadniającym skrócenie odbywania stażu.

Prawo do urlopu macierzyńskiego 
oraz opieki nad dzieckiem

Oceniając kwestię, czy stażystka ma prawo do urlopu ma-
cierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego) oraz dni wolnych 

na opiekę, należy mieć na względzie, że nie jest ona pracow-
nikiem oraz że, będąc na stażu, podlega w jego trakcie ubez-
pieczeniom: emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowe-
mu. Nie podlega natomiast ubezpieczeniu chorobowemu 
– zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Oznacza to, że 
stażystka będąca w ciąży nie będzie miała prawa do zasiłku 
macierzyńskiego, ponieważ są do niego uprawnione kobie-
ty, które urodziły dziecko objęte jednocześnie ubezpiecze-
niem chorobowym. W przypadku gdy stażystka urodzi 
dziecko w trakcie stażu, nie ma prawa do urlopu macierzyń-
skiego, ponieważ, co do zasady, urlop tego rodzaju przysłu-
guje tylko osobie posiadającej status pracownika.

■ ZAPAMIĘTAJ
Stażystce nie przysługują urlop i zasiłek macierzyński.

Z uwagi jednak na stan kobiety zarówno przed, jak i po 
porodzie lekarz może orzec niezdolność do pracy. W ta-
kim przypadku bezrobotna będzie zwolniona z obowiąz-
ku świadczenia pracy w ramach stażu, zachowując jedno-
cześnie prawo do stypendium za okres udokumentowanej 
niezdolności do pracy przypadający w czasie odbywania 
stażu.

Czas pracy stażysty

Co do zasady, czas pracy bezrobotnego skierowanego na 
staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin 
tygodniowo. W przypadku stażysty będącego osobą nie-
pełnosprawną, która jest zaliczona do znacznego bądź 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, czas pracy 
nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygo-
dniu (§ 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków odbywania stażu przez bezrobotnych). Szcze-
gólnym uprawnieniem stażysty jest zakaz odbywania stażu 
w niedziele i święta, w porze nocnej oraz w systemie pracy 
zmianowej. Powyższe zakazy są względne, gdyż starosta 
może wyrazić zgodę na realizację stażu w powyższych wa-
runkach, jeśli jest to podyktowane charakterem pracy 
w danym zawodzie. Zakazem o charakterze bezwzględ-
nym jest natomiast zatrudnianie stażysty w godzinach 
nadliczbowych.

PRZYKŁAD

Bezrobotny został skierowany do odbywania stażu 
u pracodawcy, u którego nagły wzrost zamówień spo-
wodował konieczność pracy w godzinach nadliczbo-
wych. Pracodawca zobowiązał pracowników i stażystę 
do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. 
Stażysta, obawiając się, że otrzyma od pracodawcy ne-
gatywną opinię ze stażu, zgodził się na świadczenie 
pracy w nadgodzinach. Postępowanie pracodawcy 
było bezprawne. Zarówno organizator stażu, jak
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i starosta nie mają prawa wydawać zgody na świadcze-
nie przez stażystę pracy w godzinach nadliczbowych. 
Również zgoda stażysty nie uprawnia do wykonywania 
przez niego pracy w godzinach nadliczbowych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Stażysta ma prawo do okresów odpoczynku dobowego 
i tygodniowego na zasadach przewidzianych dla pra-
cowników.

Zwolnienia od pracy
Zarówno z ustawy o promocji zatrudnienia, jak i z rozporzą-

dzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu 
przez bezrobotnych nie wynika, czy stażyście przysługują tzw. 
zwolnienia od pracy. Rozporządzenie w sprawie sposobu 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pra-
cownikom zwolnień od pracy, jak sama nazwa wskazuje, od-
nosi się, co do zasady, do pracowników. Jednak również 
w przypadku stażysty mogą mieć miejsce sytuacje losowe, 
o których mowa w tym rozporządzeniu. Powstaje więc pyta-
nie, czy i w jakim zakresie przepisy tam zawarte mają zastoso-
wanie do bezrobotnych w okresie odbywania stażu. Nie po-
winno być wątpliwości w przypadku, gdy stażysta otrzyma 
wezwanie np. od organu administracji, sądu, prokuratury czy 
policji. Organizator stażu powinien wówczas zwolnić bezro-
botnego od obowiązku świadczenia pracy. Wynika to z innych 
przepisów niż przepisy prawa pracy, które dotyczą, co do zasa-
dy, każdego – bez względu na status związany z faktem pozo-
stawania w zatrudnieniu (np. obowiązek zeznawania w cha-
rakterze świadka w postępowaniu karnym).

W sytuacjach o charakterze czysto prywatnym, takich 
jak ślub czy pogrzeb, pracodawca nie będzie miał obowiąz-
ku udzielenia zwolnienia. Stażysta będzie mógł wtedy zło-
żyć wniosek o wykorzystanie przysługujących mu dni wol-
nych od pracy, jeżeli nabył do nich prawo.

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Stażyście przysługuje prawo równego traktowania w za-
trudnieniu na takich samych zasadach jak pracownikom. 

Równe traktowanie oznacza niedyskryminowanie staży-
stów w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub pośrednio. 
Stażysta, wobec którego pracodawca naruszył zasadę rów-
nego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodo-
wania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodze-
nie za pracę.

Prawo do przerwania stażu

Mimo faktu, że długość odbywania stażu jest z góry usta-
lona, w praktyce mogą się zdarzyć okoliczności uzasadnia-
jące zakończenie stażu przed terminem. Starosta w okresie 
stażu ma prawo, na wniosek stażysty lub z urzędu, rozwią-
zać z organizatorem stażu umowę w przypadku nierealizo-
wania jej przez organizatora stażu lub niedotrzymania wa-
runków jego odbywania.

PRZYKŁAD

Organizator stażu regularnie zleca stażyście zadania 
całkowicie odbiegające od programu stażu, które są 
realizowane w godzinach nadliczbowych. Taka sytu-
acja może być powodem skierowania przez stażystę 
wniosku o rozwiązanie umowy stażu.

Z wnioskiem o zakończenie stażu przed terminem może 
wystąpić również organizator stażu. Uprawnienie do po-
zbawienia prawa kontynuowania stażu przysługuje staro-
ście w następujących przypadkach:

 ● nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 
2 dni,

 ● naruszania podstawowych obowiązków wynikających 
z regulaminu pracy (np. zakaz spożywania alkoholu czy 
narkotyków na terenie zakładu),

 ● usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej re-
alizację programu stażu.

Po zakończeniu stażu każdy stażysta powinien otrzymać 
od pracodawcy opinię (zawiera ona informacje o zada-
niach realizowanych przez stażystę). Opinię należy wydać 
stażyście niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
zakończenia stażu.

Już za tydzień w „Temacie na zamówienie”:

● Jakie informacje powinny się znaleźć na fakturze pro forma

● W jakim terminie powinny być wystawione faktury pro forma

● Kiedy powinno nastąpić ostateczne rozliczenie sprzedaży

● Czy można odliczyć VAT z faktury pro forma

Kolejny numer Poradnika Gazety Prawnej już we wtorek 23 kwietnia
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WESZŁY W ŻYCIE
9 marca 2013 r.
BIEGLI REWIDENCI
Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 13 lutego 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego na biegłych 
rewidentów

Omawiane rozporządzenie noweli-
zuje rozporządzenie Ministra Finan-
sów z 29 grudnia 2009 r. w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego na 
biegłych rewidentów (Dz.U. z 2010 r. 
nr 6, poz. 36) określające warunki 
przystąpienia do postępowania kwa-
lifikacyjnego na biegłych rewiden-
tów, tryb i sposób przeprowadzania 
egzaminów, tryb i termin wnoszenia 
odwołań od wyników egzaminów 
oraz zasady odbywania praktyki 
i aplikacji.

Po nowelizacji warunkiem przystą-
pienia do postępowania kwalifikacyj-
nego jest złożenie do Komisji Egzami-
nacyjnej zgłoszenia o przystąpieniu 
do postępowania kwalifikacyjnego 
oraz kwestionariusza osobowego za-
wierającego: imię i nazwisko; datę 
i miejsce urodzenia; rodzaj i numer 
dokumentu tożsamości; obywatel-
stwo; wykształcenie; adres zamiesz-
kania i adres do korespondencji oraz 
fotografię. W przypadku osób, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy 
z 7 maja 2009 r. o biegłych rewiden-
tach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawoz-
dań finansowych oraz o nadzorze pu-
blicznym warunkiem przystąpienia 
do postępowania kwalifikacyjnego 
jest złożenie zgłoszenia o przystąpie-
niu do postępowania kwalifikacyjne-
go wraz z kwestionariuszem osobo-
wym i dokumentem potwierdzającym 
posiadanie uprawnień do wykonywa-
nia zawodu biegłego rewidenta.

Komisja zawiadamia pisemnie kan-
dydata na biegłego rewidenta o za-
kwalifikowaniu do egzaminów oraz 
egzaminu dyplomowego, podając do-
kładny termin i miejsce przeprowa-
dzenia egzaminu oraz zasady dokony-

wania oceny udzielonych odpowiedzi 
i termin ogłoszenia wyników.

Nieprzystąpienie przez kandydata 
do egzaminu pisemnego, na który zo-
stał zakwalifikowany, jest równo-
znaczne z niezaliczeniem egzaminu. 
Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli 
kandydat, który z powodu choroby, 
wypadku losowego lub innej ważnej 
wskazanej i udokumentowanej przy-
czyny losowej nie mógł przystąpić do 
egzaminu pisemnego w wyznaczo-
nym terminie, przedłoży Komisji, 
w terminie 7 dni od dnia przeprowa-
dzenia egzaminu, kopię dokumentu 
potwierdzającego niemożność przy-
stąpienia do egzaminu.

W trakcie egzaminu pisemnego 
kandydat na biegłego rewidenta może 
korzystać z przepisów prawa ogłoszo-
nych w dziennikach urzędowych lub 
zawartych w zbiorach przepisów bez 
komentarzy, standardów rachunko-
wości, standardów rewizji finansowej, 
uchwał, postanowień, stanowisk, 
wskazówek Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów oraz z urządzeń ułatwia-
jących liczenie (kalkulatorów), z wy-
jątkiem urządzeń posiadających funk-
cje gromadzenia, przetwarzania 
i przenoszenia danych. Przewodni-
czący składu egzaminacyjnego może 
wykluczyć z egzaminu pisemnego 
kandydata, który podczas egzaminu 
narusza przepisy porządkowe obo-
wiązujące w trakcie egzaminu lub po-
siada materiały bądź korzysta z urzą-
dzeń, innych niż wyżej określone.
Dz.U. z 2013 r., poz. 251

28 marca 2013 r.
PALIWA
Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 25 lutego 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobu pobierania 
próbek paliw ciekłych 
i biopaliw ciekłych

Nowelizacja wprowadza zmiany 
w załączniku do rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki z 1 września 2009 r. 
w sprawie sposobu pobierania próbek 

paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
(Dz.U. nr 147, poz. 1189).

Zgodnie z tymi zmianami pojemniki 
przeznaczone na próbki estru stano-
wiącego samoistne paliwo powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej, 
z tworzyw sztucznych chemicznie 
obojętnych, np. politereftalanu etyle-
nu (PET) lub ze szkła, w przypadku 
badania zawartości zanieczyszczeń 
stałych.

Ponadto pojemniki przeznaczone na 
próbki powinny mieć pojemność 5 li-
trów oraz być wyposażone w uszczelki 
dławikowe lub mieć szczelne połącze-
nia, zdolne do wytrzymania wewnętrz-
nych ciśnień, powstających podczas 
normalnej ich eksploatacji oraz mieć 
zamocowanie, umożliwiające ich za-
plombowanie.

Z kolei pojemniki przeznaczone na 
próbki do badania zawartości zanie-
czyszczeń w olejach napędowych, za-
nieczyszczeń stałych w biopaliwach 
ciekłych stanowiących mieszankę ole-
ju napędowego i biokomponentów 
oraz zanieczyszczeń stałych w estrze 
stanowiącym samoistne paliwo po-
winny być wykonane ze szkła oraz 
mieć pojemność 1 litra. Pojemnik wy-
pełnia się próbką do 80–85 procent 
objętości.

Pojemniki przeznaczone na próbki 
do badania zawartości zanieczysz-
czeń w olejach napędowych, zanie-
czyszczeń stałych w biopaliwach cie-
kłych stanowiących mieszankę oleju 
napędowego i biokomponentów oraz 
zanieczyszczeń stałych w estrze sta-
nowiącym samoistne paliwo powinny 
być z ciemnego, brązowego szkła lub 
znajdować się w osłonie chroniącej 
próbkę przed oddziaływaniem światła 
podczas transportu oraz magazyno-
wania.

Pojemnik przeznaczony na próbkę 
należy napełnić maksymalnie 4 litra-
mi paliwa, z zastrzeżeniem pkt 1.4.4 
i 1.4.8, po napełnieniu paliwem na-
tychmiast zamknąć, stosując za-
mknięcie zapewniające niezmienność 
parametrów jakościowych próbki.
Dz.U. z 2013 r., poz. 346

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 2 KWIETNIA 2013 R.

✔ ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL-
NYCH
W 2013 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwo-
ta 2917,14 zł.

Podstawa naliczania Wysokość

Na jednego pracownika – 37,5% 1093,93 zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szcze-
gólnych warunkach lub prace o szczególnym charakte-
rze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomosto-
wych – 50%

1458,57 zł

Na jednego młodocianego:

w pierwszym roku nauki – 5% 145,86 zł

w drugim roku nauki – 6% 175,03 zł

w trzecim roku nauki – 7% 204,20 zł

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orze-
czono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności, wysokość odpisu podstawowego może być 
zwiększona o 6,25% – do 43,75% podstawy wymiaru

1276,25 zł

Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami 
i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów 
pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego 
emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki

182,32 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub 
dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawo-
wego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego 
tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrud-
nioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia ca-
łości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu 
dziecięcego

218,79 zł

Podstawa prawna:

● ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.), 

● obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przecięt-
nego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. 
i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. nr 15, poz. 156).

✔ WSKAŹNIK ZMIAN CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTA-
ŻOWEJ W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO KWARTAŁU

Okres
obowiązywania Zmiana Podstawa prawna

III kwartał 2012 r. obniżka o 0,5% Komunikat Prezesa GUS 
z 20 listopada 2012 r.

II kwartał 2012 r. obniżka o 0,1% Dz.U.GUS. z 2012 r., poz. 37

I kwartał 2012 r. obniżka o 0,1% Dz.U.GUS. z 2012 r., poz. 23

✔ SKALA PODATKOWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB 
FIZYCZNYCH W 2012 I 2013 R.
SKALA PODATKOWA

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi

Ponad do

85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca po-
datek 556 zł 02 gr

85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki 
ponad 85 528 zł

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK ORAZ KWOTA WOLNA 
OD PODATKU

Kwota zmniejszająca 
podatek

Miesięczna 46 zł 33 gr

www.mf.gov.plRoczna 556 zł 02 gr

Roczny dochód niepowodujący 
obowiązku zapłaty podatku 3 091 zł

Podstawa prawna: 

● ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

✔ WYBRANE ZWOLNIENIA OD PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2013 R. 
Rodzaj świadczeń Limit

1 2

Wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promo-
cyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony pod-
miot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

jednorazowa wartość wygranych 
nie przekracza 2280 zł

Zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypła-
cane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 
organizacji

do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 638 zł

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z peł-
nieniem obowiązków społecznych i obywatelskich

do wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznie kwoty 2280 zł

Przychody z zamiany rzeczy lub praw jeżeli z tytułu jednej umowy nie 
przekraczają kwoty 2280 zł

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem 
pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków 
zawodowych

do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stano-
wiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzo-
nych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego 
przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych

do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 3800 zł
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1 2

Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa 
w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez 
niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne 
znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi)

łącznie do wysokości nieprzekra-
czającej w roku podatkowym kwoty 
380 zł

Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowe-
go przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, 
a także nagród związanych ze sprzedażą premiową (zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą 
premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą 
działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności)

jeżeli jednorazowa wartość tych 
wygranych lub nagród nie przekra-
cza kwoty 760 zł

Wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą. Zwolnienie nie ma za-
stosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostają-
cej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

jednorazowa wartość świadczeń 
nie przekracza kwoty 200 zł

Równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu 
oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej

do wysokości nieprzekraczającej 
kwoty 2280 zł

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży niefinansowane z funduszu socjalnego lub z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych

do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 760 zł

Wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni w związku ze skierowaniem przez uczelnię na 
studenckie praktyki zawodowe

do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz 
zmarłych emerytów lub rencistów

do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Alimenty

na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie 
z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez limitu

na rzecz innych osób niż wymienione powyżej, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody są-
dowej 

do wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznie 700 zł

Podstawa prawna: 

● ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

✔ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Z TYTUŁU STOSUNKU PRACY, STOSUNKU SŁUŻBOWEGO, SPÓŁDZIELCZEGO STOSUNKU PRA-
CY ORAZ PRACY NAKŁADCZEJ W 2012 I 2013 R. 

Przychody podatnika
Koszty 

miesięczne
(w zł)

Koszty roczne
(w zł)

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta 
sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy)

111,25 1335,00

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podat-
nika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy)

2002,05

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest 
inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę)

139,06 1668,72

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika 
jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę)

2502,56

Podstawa prawna: 

● art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

✔ STAWKA CIT
Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. – 19% podstawy opodatkowania.

Podstawa prawna: 

● ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

✔ WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA (cz.1)

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
1 2 3

Dokonanie czynności urzędowej
1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł 1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu
2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska 
męża matki
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3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywil-
nego sporządzonego za granicą

50 zł

4. Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego 
uwzględniające wnioski stron

39 zł

5. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby 
wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

22 zł

6. (uchylony)

7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) 37 zł

8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107 zł

9. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na 
rzecz innej osoby

56 zł

10. Zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł

11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na 
wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

90 zł

12. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:

1) pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanych 
na podstawie przepisów o ochronie środowiska:

a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem lit. b 1023 zł

b) w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowa-
dzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców

259 zł

c) pozostałych 256 zł

2) pozwoleń wodnoprawnych 100 zł

13. Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia insta-
lacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać 
na środowisko

120 zł

14. Wymagane przepisami o ochronie środowiska:

1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie 1069 zł

2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie 214 zł

15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym 170 zł

16. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako 
podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

170 zł

17. Zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa 
podatkowego

30 zł

18. (uchylony)

19. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt 26 zł

20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 98 zł

21. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania 
zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

44 zł

22. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wy-
dania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

24 zł

23. (uchylony)

23a. Wydanie informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, 
o którego numer identyfikacji podatkowej wystąpiono

21 zł

24. Wydanie duplikatu książeczki wojskowej 28 zł

25. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowane-
go lub działalności w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

523 zł

26. Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego 219 zł

27. Decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego 58 zł

28. Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej 
Polskiej do ewidencji zaproszeń

27 zł

29. Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do reje-
stru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

1000 zł

30. Dokonanie wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich 176 zł

31. Zmiana wpisu w rejestrze statków rybackich 59 zł

32. (uchylony)
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33. (uchylony)
34. Dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych 110 zł
35. Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych: zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpie-

czeniowych obejmująca:
1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, 
gdy ten nie został nadany, numer paszpor-
tu, dowodu osobistego lub innego doku-
mentu potwierdzającego tożsamość, adres 
zamieszkania, numer w ewidencji działal-
ności gospodarczej albo numer w rejestrze 
przedsiębiorców, firmę przedsiębiorcy, 
pod którą wykonywana jest działalność go-
spodarcza, siedzibę i adres – w przypadku 
agenta ubezpieczeniowego będącego oso-
bą fizyczną.
2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i ad-
res, numer w rejestrze przedsiębiorców 
– w przypadku agenta ubezpieczeniowego 
będącego osobą prawną lub jednostką or-
ganizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej,
3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, 
gdy ten nie został nadany, numer paszpor-
tu, dowodu osobistego lub innego doku-
mentu potwierdzającego tożsamość, adres 
zamieszkania – w przypadku osób fizycz-
nych, przy pomocy których agent ubezpie-
czeniowy wykonuje czynności agencyjne,
4) numer polisy potwierdzającej zawarcie 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej, datę obowiązy-
wania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę 
zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę 
umowę – w przypadku agenta ubezpiecze-
niowego działającego na rzecz więcej niż 
jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie 
tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie 
z załącznikiem do ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej.
5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego 
na wniosek zakładu ubezpieczeń

1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem 
umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym, który został wpisany do reje-
stru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń

110 zł

2) pozostałe zmiany 55 zł

36. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej: 1) dokonanie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia
2) dokonanie wpisu do rejestru działalności 
regulowanej podmiotu produkującego ta-
blice rejestracyjne

1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogo-
wym

412 zł

2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
a) wyrobu alkoholu etylowego 11 610 zł
b) wyrobu alkoholu etylowego,
w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji 
do 10 000 litrów 100% alkoholu

1005 zł

c) oczyszczania alkoholu etylowego 11 610 zł
d) skażania alkoholu etylowego 11 610 zł
e) odwadniania alkoholu etylowego
jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową 
pobiera się od każdego z nich

11 610 zł

3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytonio-
wych

11 610 zł

4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
a) wyrobu napojów spirytusowych 11 610 zł
b) rozlewu napojów spirytusowych 11 610 zł
c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca 
zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu
jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową 
pobiera się od każdego z nich

1005 zł

5) podmiotu wykonującego działalność kantorową 1087 zł



Wskaźniki

48 | www.pgp.infor.pl

1 2 3
6) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów 
o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz 
pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 
turystycznych

514 zł

7) (uchylony)
8) podmiotu wykonującego działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu 
środkami ochrony roślin

1135 zł

9) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy – Prawo pocztowe 412 zł
9a) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach

50 zł

10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniej-
szym ustępie

616 zł

37. Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli: zmiany wpisu do 
rejestru podmiotów 

prowadzących 
agencje zatrudnienia

1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności 50% stawek 
określonych od 

wpisu
2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj 
działalności

100% stawek 
określonych 

od wpisu
38. Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologa-
cji typu pojazdu

1537 zł

39. Zgoda na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami go-
spodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej

105 zł

40. (skreślony)
41. Zatwierdzenie programu szkolenia osób wykonujących określone czynności 
w ruchu zakładu górniczego – od każdego programu

105 zł

42. Zatwierdzenie planów ruchu:
1) podziemnych zakładów górniczych 1005 zł
2) odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydobywają-
cych kopaliny otworami wiertniczymi

805 zł

3) innych zakładów 505 zł
43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:
1) osobie prawnej 1005 zł
2) osobie fizycznej 505 zł
44. (uchylony)
45. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia

205 zł

46. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia na rzecz innej osoby

105 zł

47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów 505 zł
48. (uchylony)
48a. Zgoda na podjęcie wstrzymanej działalności posiadacza odpadów 100 zł
48b. Zgoda na wznowienie użytkowania składowiska odpadów 100 zł
48c. Zgoda na wydobywanie odpadów: 500 zł
1) z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadze-
nia składowiska odpadów
2) ze zwałowiska odpadów
48d. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części 500 zł
48e. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji doty-
czących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przeję-
ciem składowiska odpadów

259 zł

49. Decyzja w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób bu-
dowlany

155 zł

50. Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skar-
bowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości – od każdej nie-
ruchomości

5 zł udzielenie informacji w związku z wyceną 
dokonywaną przez rzeczoznawcę majątko-
wego na zlecenie organu administracji pu-
blicznej
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51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania prze-
strzennego:
1) od wypisu:
a) do 5 stron 30 zł
b) powyżej 5 stron 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiada-
jącą stronie formatu A4

20 zł

b) nie więcej niż 200 zł
52. Decyzja w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania od-
padów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

100 zł

53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zasto-
sowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

10 zł 1) decyzja umarzająca postępowanie lub 
wydawana w postępowaniu odwoławczym 
albo w trybie szczególnym

2) decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
3) decyzja w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa
4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach 
realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji
5) decyzja w sprawie skargi pasażera lotniczego na naruszenie przez przewoźni-
ka lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 
2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasaże-
rów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóź-
nienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L46 
z 17.02.2004, s. 1)
6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
7) decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu 
nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub 
medycznej

Wydanie zaświadczenia
1. Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy 
stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, 
dotyczący obywateli polskich przebywają-
cych za granicą, przeznaczony wyłącznie 
na potrzeby polskich przedstawicielstw dy-
plomatycznych lub urzędów konsularnych
2) odpisy skrócone:
a) wydawane w sprawach dokumentów 
stwierdzających tożsamość
b) wydawane bezpośrednio po sporządze-
niu aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 eg-
zemplarzy
zwolnienie to przysługuje również cudzo-
ziemcom, którym udzielono zezwolenia na 
osiedlenie się lub nadano status uchodźcy 
w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywate-
lom tych państw obcych, z którymi Rzecz-
pospolita Polska zawarła odpowiednie po-
rozumienia
3) odpisy zupełne wydawane w sprawach 
dokumentów paszportowych

1) zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego 
państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

38 zł

2) odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł
3) odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł
4) zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich 
braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

24 zł

5) pozostałe zaświadczenia 26 zł

2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, 
zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

17 zł

3. Zaświadczenie wydawane przez wojskowego komendanta uzupełnień, stwier-
dzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą

46 zł

4. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, doko-
nane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum pań-
stwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub 
wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegające-
go opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

5. Legalizacja dokumentu 26 zł

Podstawa prawna: 

● ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupy INFOR PL informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

DANE FIRMY

nazwa fi rmy

adres

tel.

faks

imię i nazwisko księgowego

imię i nazwisko kadrowego

DANE PRENUMERATORA

imię i nazwisko

stanowisko

tel.

faks

tel. kom.

e-mail prenumeratora

Kupon prenumeraty



„PIT-Y ZA 2012”  
Już w sprzedaży

Przeczytasz w niej m.in.:

 jak rozliczyć ulgę prorodzinną,

 dla kogo ulga internetowa,

 jak rozliczyć działalność gospodarczą,

 jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. 

Do książki dołączona jest płyta, 
na której znajdziesz:

 program do rozliczania PIT-ów za 2012 rok,TT

akty prawne niezbędne
do dokonania rozliczenia za 2012 r.,

 porady ekspertów, orzecznictwo i interpretacje,

 wskaźniki i kalkulatory,

  praktyczne, aktywne formularze podatkowe
m.in. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38 i PIT-39.

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta, ul. Okólna 40, 05-270 Marki, 
22 761 30 30, 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl

Wskazówki, jak bezbłędnie rozliczyć się  
z fiskusem i zapłacić najniższy podatek!

Co roku rozliczenie roczne przysparza podatnikom wielu problemów. Dzięki publikacji
czytelnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczyć się z fiskusem. Książka zawiera 
wszystkie ważne informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego 
za 2012 rok, praktyczne przykłady i przydatne interpretacje podatkowe.

ena Ce 15,70 zzł

z programem do rozliczania PIT-ów  
sprawdzonym przez tysiące podatników



VAT 2013  
– praktyczny komentarz  
do zmian w 2013 r. i 2014 r.

Komentarz  
do wszystkich zmian  
w VAT w jednym miejscu!

W książce szczegółowo omawiamy zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz 
rozporządzeniach wykonawczych, które obowiązują od 1 stycznia 2013 r. oraz które  
wejdą w życie 1 kwietnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

W publikacji m.in.:

 jak wystawiać faktury po zmianach,

 jak rozliczać ulgę na złe  długi,

  jakie będą zmiany w rozliczeniach transakcji zagranicznych.

Zadzwoń i zamów
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

SUPLEMENT
Nowo uchwalone 

zmiany obowiązujące 
od 1 kwietnia 2013 r.


