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USTAWA
z 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1027)*

* Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone od 1 października i 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r.:
– ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1027)
– ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1027)
– ustawą z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1027)
–  ustawá z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawa (na dzień oddania do druku „Przewodnika po zmianach w VAT i akcyzie 

2013/2014” ustawa nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw)

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Definicje]
Brak odpowiednika

Art. 2. [Definicje]
(…) 31)  fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie 

elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na 
jej podstawie;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
W ustawie o VAT dodano definicję faktury, stanowiącą odwzorowanie definicji zawartej w art. 218 dyrektyw 2006/112/WE. Do tej pory przepisy ustawy o VAT ani rozporządzenia 
wykonawcze nie definiowały pojęcia „faktura”.

Art. 2. [Definicje]
Brak odpowiednika

Art. 2. [Definicje]
(…) 32)  fakturze elektronicznej – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej 

wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Wprowadzona do ustawy o VAT definicja faktury elektronicznej stanowi odzwierciedlenie definicji faktury elektronicznej, przyjętej w art. 218 dyrektywy 2006/112/WE. Faktura 
elektroniczna, dokładnie tak jak faktura papierowa, musi zawierać elementy przewidziane w ustawie o VAT. Ponadto aby faktura mogła być uznana za fakturę elektroniczną, musi 
zostać wystawiona oraz otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Na podstawie ww. definicji faktura powinna zostać uznana za otrzymaną, gdy dotrze do odbiorcy – np. 
w momencie jej pobrania z portalu internetowego lub w momencie wpływu wiadomości e-mail zawierającej fakturę elektroniczną na serwer pocztowy odbiorcy.

Art. 10. [Wyłączenia z WNT] 
1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje 

w przypadku, gdy:
(…) 2) dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:
          (…) c) podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 

Art. 10. [Wyłączenia z WNT]
1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje 

w przypadku, gdy:
(…) 2) dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:

    (…) c)  podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie 
art. 113 ust. 1 i 9, 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana o charakterze redakcyjnym wynikająca ze zmiany wprowadzonej w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (od 1 stycznia 2014 r. zwolniona od podatku jest sprzedaż, a nie podatnik).
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 10. [Wyłączenia z WNT] 
1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje 

w przypadku, gdy:
(…) 3)  dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów na terytorium kraju:
a)  nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u po-

datnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, 
lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez 
podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od 
wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wy-
jątkiem, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, lub 

Art. 10. [Wyłączenia z WNT]
1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje 

w przypadku, gdy:
(…) 3)  dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów na terytorium kraju:
a)  nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u po-

datnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, 
lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez 
podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie 
art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego 
miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem przypadku, gdy przed-
miotem dostawy są nowe środki transportu, lub

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw. Zmiana o charakterze redakcyjnym wynikająca ze zmiany wprowadzonej w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (od 1 stycznia 2014 r. zwolniona od podatku jest 
sprzedaż, a nie podatnik).

Art. 13. [Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów]
(…) 6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym do-

stawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE 
zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7.

Art. 13. [Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów]
(…) 6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym do-

stawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona 
od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Celem wprowadzonej zmiany jest – kierując się orzecznictwem ETS – rezygnacja z uzależnienia wystąpienia WDT od faktu rejestracji podatnika jako podatnika VAT UE, zgodnie 
z art. 97 ustawy o VAT. W celu zachowania dotychczasowego zakresu podmiotowego tego przepisu należało go również uzupełnić o warunek nieskorzystania ze zwolnienia, o któ-
rym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. 

Art. 14. [Likwidacja działalności]
(…) 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na 

podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Art. 14. [Likwidacja działalności]
(…) 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolnio-

na od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana o charakterze redakcyjnym wynikająca ze zmiany wprowadzonej w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (od 1 stycznia 2014 r. zwolniona od podatku jest sprzedaż, a nie podatnik).

Art. 14. [Likwidacja działalności]
(…) 8. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natu-

ry, ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10.

Art. 14. [Likwidacja działalności]
(…) 8. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natu-

ry, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana o charakterze redakcyjnym polegająca na przywołaniu art. 29a, który zastąpił od 1 stycznia 2014 r. art. 29 ustawy o VAT.
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Art. 19. [Obowiązek podatkowy]
1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, 

z zastrzeżeniem ust. 2–21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.
2. Jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób.
3. Jeżeli podatnik wydaje towar podmiotowi, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany 
towar, nie później jednak niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania usługi przez 
ten podmiot.

4. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, 
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 
w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi.
6. (uchylony)
7. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu 

celnego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
8. W przypadku objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w sy-

stemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności cel-
nych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną – obowiązek podatkowy z tytułu 
importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.

9. Jeżeli import towarów objęty jest procedurą celną: składu celnego, odprawy cza-
sowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania 
czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu, a od towarów tych pobierane są opłaty wy-
równawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny 
– obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

10. W przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowią-
zek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jed-
nak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

11. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należno-
ści, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powsta-
je z chwilą jej otrzymania w tej części.

12. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wy-
wóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności.

13. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:
1) upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń 

z tytułu:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b)  świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem 

ust. 18,
c)  świadczenia usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do 

ustawy;

uchylony
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

2) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia 
wykonania usług:
a)  transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami peł-

nomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, 
samolotami i śmigłowcami,

b) spedycyjnych i przeładunkowych,
c) w portach morskich i handlowych,
d) budowlanych lub budowlano-montażowych;

3) wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy:
a) książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek,
b)  gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)
 – nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umo-
wa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak 
niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw;

4) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płat-
ności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju 
usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług 
ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakre-
sie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej;

5) (uchylony)
6) otrzymania zapłaty – w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem 

pocztowym;
7) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z dniem wystawienia 

faktury – z tytułu usług komunikacji miejskiej;
8) otrzymania całości lub części zapłaty – z tytułu czynności polegających na druko-

waniu:
a) książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek,
b) gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)
– nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wykonania czynności;

9) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu 
płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium 
kraju usług, o których mowa w art. 28l pkt 1;

10) otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie póź-
niej jednak niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub 
przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienia odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia włas-
ności lokalu lub własności domów jednorodzinnych w przypadku czynności:
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a)  ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub 
przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach miesz-
kaniowych,

b)  przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jedno-
rodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych;

11) upływu terminu płatności – z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków 
spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdziel-
ni będących właścicielami lokali, osób niebędących członkami spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, lub na rzecz właścicieli 
lokali, niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie 
z art. 4 ust. 1–2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.).

14. Przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje się również do usług przyjmowanych częścio-
wo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

15. W przypadkach określonych w ust. 10 oraz ust. 13 pkt 2–4 i 7–10 otrzymanie 
części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje po-
wstanie obowiązku podatkowego w tej części.

16. W przypadku czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, obowiązek 
podatkowy powstaje zgodnie z ust. 1–5.

16a. W przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez 
komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy 
towarów dokonanej przez komisanta.

16b. W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upły-
wem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.

17. W przypadku dokonywania dostawy towarów za pośrednictwem automatów obo-
wiązek podatkowy powstaje z chwilą wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów, nie 
później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca.

18. Przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą sprzedaży żetonów, kart telefonicznych lub innych jednostek uprawniających 
do korzystania z usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłaconym, w przypadku 
gdy usługa jest realizowana przy użyciu odpowiednio żetonów, kart lub innych jedno-
stek.

19. Przepisy ust. 1, 4, 5, 11, ust. 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7–9 oraz ust. 14–16 stosuje 
się odpowiednio do importu usług, z zastrzeżeniem ust. 19a i 19b. 

19a. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, 
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:
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1) usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie 
terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, 
do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świad-
czenia tych usług;

2) usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związ-
ku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, 
uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakoń-
czenia świadczenia tych usług.
19b. Do usług, o których mowa w ust. 19a, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.
20. Przepisy ust. 1–4, 11, 13 pkt 1 lit. a i pkt 3 oraz ust. 16–17 stosuje się odpowiednio 

do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.
21. Obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów 

dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania 
rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika 
zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek 
podatkowy powstaje w tej części.

22. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze roz-
porządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1–21 oraz w art. 20 i art. 21 terminy po-
wstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych 
czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy 
Unii Europejskiej. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Uchylenie art. 19 ustawy o VAT wiąże się z wprowadzeniem od 1 stycznia 2014 r. nowego art. 19a zawierającego regulacje dotyczące momentu powstawania obowiązku 
podatkowego.

Brak odpowiednika Art. 19a. [Obowiązek podatkowy]
1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wyko-

nania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.
2. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również 

za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono 
zapłatę.

3. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po 
sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego 
okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia 
świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż 
rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płat-
ności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, 
do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
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4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dosta-
wy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.

5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:
1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
b)  przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego 

w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,
d)  świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszech-

nych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z po-
stępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których 
stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37–41;
2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym cha-

rakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1;
3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:

a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
b)  dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek 

– oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU 
ex 58.14.1),

c)  czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłą-
czeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 
i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowią-
cych import usług;

4) wystawienia faktury z tytułu:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług:

– telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
– wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, 
– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
– stałej obsługi prawnej i biurowej,
–  dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewo-

dowego
     – z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, obowiązek podatkowy powsta-
je w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił fak-
tury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu 
terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie 
określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.
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8. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano ca-
łość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład 
budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do loka-
lu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

9. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania 
długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

10. W przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą 
celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia to-
warów tą procedurą.

11. W przypadku objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy cza-
sowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania 
czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym – wprowadzenie 
towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych 
pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze – obowiązek po-
datkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 
rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1, 5 oraz 7–11 terminy powstania 
obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynno-
ści, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii 
Europejskiej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują całkiem nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Ustawodawca zdecydował się na uchylenie przepisów 
zawartych w dotychczasowym art. 19 ustawy o VAT. Zamiast niego został wprowadzony nowy art. 19a ustawy o VAT.
Od 1 stycznia 2014 r. zmienia się m.in. ogólna zasada ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Według niej będzie on powstawał z chwilą dokonania dostawy 
towaru albo wykonania usługi. Jeśli usługa będzie wykonywana (przyjmowana) w częściach i dla każdej z takich części strony ustalą odrębną zapłatę, to obowiązek podatkowy 
powstanie odrębnie dla każdej zrealizowanej części. A zatem inaczej, niż to było do końca 2013 r., dla ogólnej zasady ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego 
bez znaczenia pozostanie dzień wystawienia faktury.
Nadal podatnik stosujący ogólne zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego, który przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzy-
ma całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek albo ratę, będzie musiał rozpoznać z tego tytułu obowiązek podatkowy w VAT. Analogicznie 
jak to miało miejsce do końca 2013 r., obowiązek podatkowy powstaje w takich przypadkach z chwilą otrzymania przedpłaty, zaliczki, zadatku albo raty w odniesieniu do 
otrzymanej kwoty. 
W obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. art. 19a ustawy o VAT wprost wskazano, że usługi okresowe, czyli takie, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące 
po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świad-
czenia tej usługi. Taki sposób ustalenia momentu wykonania usługi okresowej realizuje postanowienia zawarte w art. 64 dyrektywy 2006/112/WE. 
Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się 
natomiast za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3 zdanie drugie). Z ustawy nie wynika wprost, co to 
znaczy „usługa świadczona w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok”. Czy intencją ustawodawcy było wskazanie na rok jako okres kolejnych 12 miesięcy, czy może chodziło 
o rok kalendarzowy. Z uzasadnienia do projektu ustawy zmieniającej wynika, że przez rok należy rozumieć 12 kolejnych, następujących po sobie miesięcy.
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W obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. art. 19a ustawy o VAT nie zrezygnowano z ustalania dla wybranych typów usług momentu powstawania obowiązku podatkowego w sposób 
szczególny. Dla wielu z nich zasady te uległy jednak zmianie.
Przykładowo na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT to data zapłaty decyduje o momencie powstania obowiązku podatkowego. Taki sposób ustalania obowiązku po-
datkowego został wprowadzony dla:

 wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
 przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
 dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy o VAT,
  świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury, usług związanych z postępowaniem sądo-

wym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,
 świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ustawy o VAT (usługi ubezpieczeniowo-finansowe).

W nowych przepisach przewidziano również dwie grupy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 3 
ustawy o VAT należą do nich:

 usługi budowlane lub budowlano-montażowe,
 dostawa książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1), z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),
  czynności polegające na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), 

z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.
Przy czym należy zastrzec, że w przypadku ww. czynności wystawienie faktury decyduje o momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT tylko w przypadkach, gdy jest to 
obowiązkowe, tj. gdy czynności te są wykonywane na rzecz podatników lub osób prawnych niebędących podatnikami. 
Drugą grupą czynności, dla których wystawienie faktury decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego w VAT, są: 
1) dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
2) świadczenie usług:

 telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 wymienionych w załączniku do ustawy o VAT usług wodociągowych i komunalnych,
 najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 stałej obsługi prawnej i biurowej
 dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego (art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT).

Zasada ta nie będzie miała jednak zastosowania do importu ww. usług, dla których miejsce świadczenia jest ustalane na podstawie art. 28b ustawy o VAT. Należy również za-
znaczyć, że w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT otrzymanie zaliczki nie powoduje powstania obowiązku 
podatkowego (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).
Omawiając zasady ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., należy wspomnieć o przepisach przejściowych przewi-
dzianych przez ustawodawcę w tym zakresie. Zostały one zawarte w art. 7 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Z art. 7 ust. 1 tej ustawy wynika, że w przypadku czynności wykonanych przed 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19–21 ustawy o VAT w brzmieniu 
obowiązującym do końca 2013 r. W praktyce oznacza to, że obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. art. 19a ustawy o VAT regulujący tę kwestię ma zastosowanie do czynności wykona-
nych dopiero od tego dnia. Jeżeli natomiast czynność została wykonana do 31 grudnia 2013 r., to stosujemy do niej przepisy zawarte w art. 19–21 ustawy o VAT w brzmieniu obo-
wiązującym do 31 grudnia 2013 r. W sposób szczególny uregulowano również w przepisach przejściowych moment powstania obowiązku podatkowego dla czynności, o których 
mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, tj.:

 dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 świadczenia usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
 świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
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 świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
 świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

– które zostaną wykonane po 31 grudnia 2013 r., dla których przed 1 stycznia 2014 r. wystawiono fakturę. Obowiązek podatkowy dla ww. czynności powstanie na podstawie art. 19 
ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.

Art. 21. [Mały podatnik]
(…) 6. Przepis ust. 1:

1) nie narusza przepisów art. 19 ust. 17, 18 i 21;

Art. 21. [Mały podatnik]
(…) 6. Przepis ust. 1:

1) nie narusza przepisów art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2; 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Zmiana ma charakter redakcyjny. Wiąże się z wprowadzeniem od 1 stycznia 2014 r. nowego art. 19a zawierającego regulacje dotyczące momentu powstawania obowiązku 
podatkowego w miejsce dotychczas obowiązującego art. 19 ustawy o VAT.

Art. 29. [Podstawa opodatkowania]
1. Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2–21, art. 30–32, art. 119 

oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona 
o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od 
nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne 
dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) 
towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwo-
tę należnego podatku.

2. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest rów-
nież kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypa-
dającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, 
subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

3. Jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość 
rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku.

4. Podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie 
dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji 
i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu 
przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podob-
nym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

4a. W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do 
podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania po-
datnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia de-
klaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usłu-
gi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę 
towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzyma-
nia przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji

uchylony
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podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty 
faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. 

4b. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury 
przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:
1) eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
2) dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje 

się poza terytorium kraju;
3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług 

telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–
–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

4) pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, 
nie wykazano kwoty podatku.
4c. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki 

w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykaza-
no kwotę podatku wyższą niż należna.

5. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo 
części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się war-
tości gruntu.

5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste 
gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z grun-
tem związanych albo części takich budynków lub budowli.

6. W przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 10, jako kwotę należną, 
o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkła-
du mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Do wniesienia wkładu 
w formie innej niż pieniężna przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy 
część wkładu budowlanego lub mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego 
przez spółdzielnię mieszkaniową kredytu na sfinansowanie kosztów budowy, podstawę 
opodatkowania powiększa się o kwotę kredytu, w części przypadającej na dany lokal.

7. Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 6, wlicza się również inne 
opłaty wnoszone przez członków spółdzielni, które nie są wkładami budowlanymi lub 
mieszkaniowymi, wynikające z uczestniczenia członków spółdzielni w zobowiązaniach 
spółdzielni związanych z budową lub wynikające z ostatecznego rozliczenia kosztów 
budowy – zgodnie z postanowieniami statutu.

8. Jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lo-
kalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi 
prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego 
prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu 
tego przekształcenia, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

9. W przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie zosta-
ła określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług 
pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12.
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10. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodat-
kowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt 
wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

10a. (uchylony)
11. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy to-

warów, o której mowa w art. 13 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 11a.
11a. W przypadku przemieszczenia towarów, w stosunku do którego obowiązek po-

datkowy powstaje na podstawie art. 20a ust. 1, podstawę opodatkowania określa się 
zgodnie z ust. 1.

12. W przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodat-
kowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

13. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona 
o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzo-
wym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek 
akcyzowy. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podsta-
wą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych 
lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czaso-
wo, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania 
biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania 
jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych do-
puszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona 
o należne cło i podatek akcyzowy.

14. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy cza-
sowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedurą 
przetwarzania pod kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby 
należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przed-
miotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od 
należności celnych przywozowych lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są 
towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość 
celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą 
dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.

15. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 13 i 14, obejmuje, o ile elemen-
ty takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubez-
pieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca 
przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się 
miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie 
którego towary są importowane. Elementy, o których mowa w zdaniu pierwszym, wlicza 
się do podstawy opodatkowania, również gdy powstają one w związku z transportem 
do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest 
znane w momencie dokonania importu.
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16. Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 13 i 14, dolicza się określone 
w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowią-
zek pobierać te należności z tytułu importu towarów.

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

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

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

19. (uchylony)
20. W przypadku dostawy przez podatnika towaru podlegającego opodatkowaniu 

podatkiem akcyzowym podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego po-
datku.

21. Przepisy ust. 9 i 20 stosuje się odpowiednio w przypadku dostawy towarów, dla 
której podatnikiem jest ich nabywca.

22. (uchylony)
23. (uchylony)

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Uchylenie art. 29 ustawy o VAT wiąże się z wprowadzeniem nowego art. 29a zawierającego kompleksowe regulacje dotyczące ustalania podstawy opodatkowania VAT. 

Brak odpowiednika Art. 29a. [Podstawa opodatkowania]
1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 

oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy 
towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabyw-
cy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami 
i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę 
towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

2. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opo-
datkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny 
nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.
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3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy towa-
rów, o której mowa w art. 13 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku przemieszczenia towarów, w stosunku do którego obowiązek po-
datkowy powstaje na podstawie art. 20a ust. 1, podstawę opodatkowania ustala się 
zgodnie z ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

5. W przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opo-
datkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

6. Podstawa opodatkowania obejmuje:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty 

podatku;
2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpie-

czenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub 
usługobiorcy.
7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych 

w momencie sprzedaży;
3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków 

poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejścio-
wo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
8. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo 

części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się 
wartości gruntu.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste 
gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z grun-
tem związanych albo części takich budynków lub budowli.

10. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:
1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprze-

daży, jeżeli do niej nie doszło;
4) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakte-

rze, o których mowa w ust. 1.
11. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podat-

nik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opako-
wanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru.

12. W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, o którym mowa 
w ust. 11, podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania:
1) w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania 

– jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie; 
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2) 60. dnia od dnia wydania opakowania – jeżeli w umowie nie określono terminu zwro-
tu tego opakowania.
13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, obniżenia podstawy opodat-

kowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym 
podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego 
przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozlicze-
niowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, po-
twierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, 
dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę 
towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatko-
wej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury kory-
gującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki 
w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której 
wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygu-
jącej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:
1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje 

się poza terytorium kraju;
3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, 

usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych 
w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia 
faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub 
usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w fakturze korygującej.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatko-

wania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozli-
czeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Podobnie jak w przypadku obowiązku podatkowego, również w odniesieniu do podstawy opodatkowania ustawodawca zdecydował się na całkowite uchylenie dotychczasowego 
art. 29, który do końca 2013 r. regulował zasady ustalania podstawy opodatkowania, i zastąpienie go art. 29a ustawy.
W nowych przepisach ustawodawca zrezygnował z posługiwania się pojęciem „obrót”. Od 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi 
zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Do podstawy opodatko-
wania, tak jak miało to miejsce do końca 2013 r., będą wliczane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarcza-
nych lub usług świadczonych przez podatnika. Ponieważ w art. 29a ust. 6 ustawy o VAT wyraźnie wskazano, że podstawa opodatkowania obejmuje wszelkie inne niż VAT podatki, 
cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, więc nadal podstawą opodatkowania jest kwota  netto. 
W nowym art. 29a podobnie uregulowano kwestie ustalania podstawy opodatkowania w odniesieniu do czynności nieodpłatnego przekazania towarów oraz nieodpłat-
nego świadczenia usług. W przypadku nieodpłatnego przekazania towarów podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma
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ceny nabycia – koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). Przy czym przyjmuje się, że „cena nabycia określona w momencie 
dostawy” to aktualna wartość rzeczy, czyli taka, za jaką ta rzecz w danym stanie mogłaby być nabyta w dniu dostawy. W przypadku nieodpłatnego świadczenia usług podstawą 
opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika (art. 29a ust. 5 ustawy o VAT).
Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wskazał dla wszystkich transakcji, jakie wydatki możemy zaliczyć do kosztów dodatkowych wchodzących do podstawy opodatkowania doko-
nywanej czynności. Katalog ten ma charakter zamknięty. Wymienione są w nim prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy 
lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy (art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT).
Niezwykle istotną regulacją jest art. 29a ust. 7, w którym wskazano wprost, jakie elementy nie są wliczane do podstawy opodatkowania VAT. Są to kwoty:
1) stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (czyli skonta),
2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży,
3)  otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo 

przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
Wydatki, o których mowa w pkt 3, nie wchodzą do podstawy opodatkowania, pod warunkiem że zostały udokumentowane oraz są ujmowane przejściowo przez podatnika w pro-
wadzonej przez niego ewidencji. Przepisy ustawy o VAT nie wprowadzają jednak wzoru takiej ewidencji. Ma być odrębna, tzn. że powinna być prowadzona niezależnie od ewidencji 
sprzedaży i zakupów (rejestrów VAT). Koszty te nie powinny być więc dokumentowane fakturą. Można udokumentować je notą. 
Z kolei na podstawie art. 29a ust. 10 ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek zmniejszyć podstawę opodatkowania. Obniża się ją o:
1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12 art. 29a ustawy o VAT,
3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
4) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 art. 29a ustawy o VAT.
W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym odróżniono zatem sytuacje, kiedy obniżka cen lub opust są dokonywane w momencie sprzedaży, od sytuacji, gdy następują 
po dokonaniu transakcji. 
Z nowych regulacji wynika, że obowiązek posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej ma zastosowanie:

  w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 ustawy o VAT (tj. udzielenia opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży, zwrotu towarów i opakowań, z wyjątkiem 
opakowań zwrotnych, zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło, a także

  w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a 
ust. 13 i 14 ustawy o VAT).

Analogicznie do rozwiązań obowiązujących do końca 2013 r. warunku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie będzie się stosować do:
 eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
  sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 

174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzono pewne złagodzenie zasad korygowania podatku należnego. Podatnik nie będzie musiał posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, 
jeżeli nie uzyskał takiego potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca 
wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej (art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT). Próba doręczenia może być udowodniona 
przez podatnika np. za pomocą zwrotnego potwierdzenia odbioru (tzw. żółta zwrotka). Decydując się na obniżanie podatku należnego bez posiadania potwierdzenia odbioru fak-
tury korygującej, podatnik musi pamiętać, że może tego dokonać nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym łącznie zostały spełnione 
ww. przesłanki, tj. podatnik posiada dokumentację potwierdzającą, że:

 podjął próbę doręczenia faktury korygującej,
 nabywca towaru lub usługobiorca wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.
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Należy również wspomnieć, że podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących obowiązku podatkowego przewidziano przepisy przejściowe odnoszące się do ustalania pod-
stawy opodatkowania na przełomie lat 2013/2014. Z art. 8 ust. 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wynika, że 
w przypadku czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 tej ustawy, czyli:

 wykonanych przed 1 stycznia 2014 r.,
  których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., które zostaną wykonane po 31 grudnia 2013 r., a dla których przed 

1 stycznia 2014 r. wystawiono fakturę 
– podstawę opodatkowania ustala się według art. 29–31 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. 
Z art. 8 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej wynika natomiast, że w przypadku usług:
1) najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, 
2) usług ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
3) stałej obsługi prawnej i biurowej, a także
4) dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
– wykonanych po 31 grudnia 2013 r., w odniesieniu do których usługodawca otrzymał przed 1 stycznia 2014 r. całość lub część należności, w stosunku do której obowiązek podatko-
wy powstał zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r., do podstawy opodatkowania określonej zgodnie z art. 29a ustawy o VAT w brzmieniu 
obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie wlicza się tej należności.

Art. 30. [Podstawa opodatkowania czynności maklerskich]
1. Podstawę opodatkowania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarzą-

dzania funduszami inwestycyjnymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlece-
nia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze stanowi dla:
1) zleceniodawcy – kwota należna z tytułu dostawy, pomniejszona o kwotę podatku;
2) komisanta:

a)  kwota należna z tytułu dostawy towarów, pomniejszona o kwotę podatku – w przy-
padku dostawy towarów osobie trzeciej, na rachunek komitenta,

b)  kwota należna wraz z kwotą prowizji, pomniejszona o kwotę podatku – w przypad-
ku dostawy towarów nabytych przez komisanta na rzecz komitenta;

3) komitenta – kwota należna pomniejszona o kwotę prowizji komisanta, pomniejszona 
o kwotę podatku – w przypadku dostawy towarów dla komisanta;

4) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwesty-
cyjnymi, agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym 
charakterze – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, 
pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy w wykonaniu umów agencyj-

nych, zlecenia lub innych umów o podobnym charakterze jest dokonywany import towarów, 
z tym że podstawę opodatkowania dla importera ustala się zgodnie z art. 29 ust. 13–16.

3. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trze-
ciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna 
z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Uchylenie art. 30 ustawy o VAT wiąże się z wprowadzeniem nowych zasad ustalania podstawy opodatkowania w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Podstawę opodatkowania czynności 
maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami inwestycyjnymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub in-
nych usług o podobnym charakterze określa się od 1 stycznia 2014 r. na zasadach ogólnych. 
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Brak odpowiednika Art. 30a. [Podstawa opodatkowania WNT]
1. Do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4–6, stosu-
je się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

2. Do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadkach, o których mowa w art. 11, 
stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 2.

3. Jeżeli po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca otrzy-
muje zwrot podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium państwa członkowskie-
go, z którego wysłano lub transportowano towary, podstawę opodatkowania obniża 
się o kwotę zwróconego podatku akcyzowego, przy czym ma on obowiązek udowod-
nić na podstawie posiadanych dokumentów, że otrzymał zwrot podatku akcyzowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Dodanie art. 30a ustawy o VAT jest związane z uchyleniem od 1 stycznia 2014 r. art. 31 ustawy określającego podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów. Zmiana polega co do zasady na odwołaniu się do obowiązującego do 1 stycznia 2014 r. art. 29a ustawy o VAT. W podstawie opodatkowania WNT w 2014 r. nadal trzeba 
będzie uwzględnić podatek od wartości dodanej (czy też kwotę odpowiadającą podatkowi od wartości dodanej), także wtedy, gdy sprzedawca unijny błędnie opodatkował daną 
sprzedaż (art. 30a w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT).

Brak odpowiednika Art. 30b. [Podstawa opodatkowania importu towarów]
1. Podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powięk-

szona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podat-
kiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należ-
ne cło i podatek akcyzowy.

2. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą 
opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub 
zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, 
powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania 
biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania 
jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych do-
puszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona 
o należne cło i podatek akcyzowy.

3. W przypadku towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym 
zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedurą przetwarzania 
pod kontrolą celną podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, 
które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. 
Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym 
zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub procedury przetwarzania pod 
kontrolą celną są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatko-
wania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te 
były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.
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4. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1–3, obejmuje koszty dodat-
kowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia – o ile nie 
zostały włączone do wartości celnej – ponoszone do pierwszego miejsca przezna-
czenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca 
przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest 
znane w momencie dokonania importu.

5. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w liście 
przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na podstawie któ-
rego towary są importowane. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miej-
sce przeznaczenia uważa się miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju.

6. Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1–3, dolicza się opłaty oraz 
inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu 
importu towarów.

7. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1–3, przepisy 
art. 29a ust. 7 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Dodany art. 30b ustawy o VAT określa podstawę opodatkowania w imporcie towarów. Zmiana ta jest efektem  przebudowy działu ustawy o VAT dotyczącego tej tematyki. 
Co do zasady przepisy zawarte w art. 30b stanowią kontynuację dotychczasowych rozwiązań. W ust. 5 doprecyzowano pojęcie pierwszego miejsca przeznaczenia. W przypadku 
braku informacji o takim miejscu w liście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym za pierwsze miejsce przeznaczenia uważa się miejsce pierwszego 
przeładunku na terytorium Polski.

Brak odpowiednika Art. 30c. [Podstawa opodatkowania importu usług]
1. Podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nie ustala się, w przypadku 

gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspól-
notowego nabycia towarów lub wartość usługi, na podstawie odrębnych przepisów, 
zwiększa wartość celną importowanego towaru.

2. Podstawy opodatkowania przy dostawie towarów, dla których zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca tych towarów, nie ustala się, w przypadku gdy 
podatek od towarów, które są na terytorium kraju instalowane lub montowane, z prób-
nym uruchomieniem lub bez niego, został w całości z tytułu ich importu pobrany od 
podatnika dokonującego nabycia tych towarów. Jeżeli jednak kwota podatku z tytułu 
importu towarów jest niższa od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy 
tych towarów na terytorium kraju, podatnik dokonujący ich nabycia jest obowiązany 
do rozliczenia tej różnicy.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Dodany art. 30c ustawy o VAT określa podstawę opodatkowania w imporcie usług. Zmiana ta jest efektem przebudowy działu ustawy o VAT dotyczącego tej tematyki.

Art. 31. [Podstawa opodatkowania WNT]
1. Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, 

jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

uchylony
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1a. W przypadkach, o których mowa w art. 12a ust. 4–6, podstawą opodatkowania 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest odpowiednio kwota, jaką nabywający 
jest lub byłby obowiązany zapłacić.

2. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem 

towarów, z wyjątkiem podatku;
2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpie-

czenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnoto-
wego nabycia.
3. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 

ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca otrzy-

muje zwrot podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, 
z którego wysłano lub transportowano towary, podstawę opodatkowania pomniejsza 
się o kwotę zwróconego podatku akcyzowego, przy czym podatnik ma obowiązek udo-
wodnić na podstawie posiadanych dokumentów, że otrzymał zwrot podatku akcyzo-
wego.

5. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11, 
podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt 
wytworzenia, określone w momencie nabycia tych towarów. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje 
się odpowiednio. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Uchylenie art. 31 ustawy o VAT wiąże się z dodaniem art. 30a zawierającego zasady ustalania podstawy opodatkowania przy WNT. 

Art. 32. [Określenie wysokości obrotu]
1. W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługo-

dawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie 
jest:
1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 

88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma 
zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 peł-
nego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a 
dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca 
nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 
ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego 

Art. 32. [Określenie wysokości obrotu]
1. W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługo-

dawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie 
jest:
1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 

86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego 
prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie 
ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie 
ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego
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– organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniej-
szonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wyna-
grodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

– organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, 
jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy 
towarów lub świadczenia usług.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana o charakterze redakcyjnym. Słowo „obrót” zastąpiono wyrażeniem „podstawa opodatkowania”. W art. 80 dyrektywy 2006/112/WE stanowiącym odpowiednik tej regulacji 
mowa jest bowiem o podstawie opodatkowania, a nie o obrocie. 

Art. 38. [Stosowanie przepisów celnych]
1. W zakresie nieuregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 ust. 7–9 oraz art. 33–

–37 stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjąt-
kiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności oraz 
innych ułatwień płatniczych przewidzianych w przepisach celnych. 

Art. 38. [Stosowanie przepisów celnych]
1. W zakresie nieuregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, art. 19a ust. 9–11 

oraz art. 33–37 stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące poboru i wymiaru cła, 
z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności 
oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w przepisach celnych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Zmiana ma charakter redakcyjny. Wiąże się z wprowadzeniem od 1 stycznia 2014 r. nowego art. 19a zawierającego regulacje dotyczące momentu powstawania obowiązku 
podatkowego w miejsce dotychczas obowiązującego art. 19 ustawy o VAT.

Art. 41. [Stawki podatku]
Brak odpowiednika 

Art. 41. [Stawki podatku]
(…) 9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dosta-

wy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do 
otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, 
licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym 
terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje 
się odpowiednio. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Dodany do art. 41 ustawy o VAT ust. 9a określa, kiedy można zastosować stawkę 0% do zaliczek eksportowych. Do końca 2013 r. takich regulacji nie było w ustawie o VAT. Na mocy 
nowych przepisów, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty przed dokonaniem eksportu towarów, stawkę 0% zastosuje, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie dwóch 
miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym  podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz jeśli podatnik otrzyma w tym terminie dokument potwierdzający dokonanie eksportu.
Jeżeli ww. warunki nie zostaną spełnione, podatnik co do zasady powinien opodatkować zaliczkę według stawki krajowej (wyjątek od tej zasady omawiamy w komentarzu do art. 41 
ust. 9b ustawy o VAT). Wprowadzona regulacja pogarsza w zdecydowany sposób sytuację eksporterów, którzy wywożą towar po kilku miesiącach.

Art. 41. [Stawki podatku]
Brak odpowiednika

Art. 41. [Stawki podatku]
(…) 9b. Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ter-

minie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym 
późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw po-
twierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. W dodanym do art. 41 ust. 9b ustawy o VAT przewidziano odstępstwo od wprowadzonych od 1 stycznia 2014 r. przez art. 41 ust. 9a ustawy o VAT warunków opodatkowania 
zaliczek eksportowych stawką VAT 0%. Zastosowanie tej stawki jest możliwe również wówczas, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż dwa miesiące, ale jest to 
uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.
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Art. 41. [Stawki podatku]
(…) 14b. Czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następu-

jące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się, na potrzeby ust. 14a, za wyko-
nane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, 
z zastrzeżeniem ust. 14c.

Art. 41. [Stawki podatku]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Uchylenie ust. 14b związane jest z faktem, że regulacja ta stała się zbędna w związku z dodaniem do ustawy art. 19a.

Art. 41. [Stawki podatku]
14c. W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obej-

muje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:

1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej części wykony-
wanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;

2) z upływem tego okresu – w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki 
podatku.

Art. 41. [Stawki podatku]
14c. W przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są 

następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się 
te płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje 
się za wykonaną:
1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej części wykony-

wanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;
2) z upływem tego okresu – w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki 

podatku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Modyfikacja zdania wstępnego w ust. 14c art. 41 ustawy o VAT związana jest z dodaniem do ustawy art. 19a, w którym w ust. 3 uregulowano wprost świadczenia okresowe. 

Art. 41. [Stawki podatku]
(…) 14e. W przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, dla których 

wystawiono, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie 
art. 106 ust. 8 pkt 1, fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka podat-
ku w odniesieniu do okresów rozliczeniowych objętych wystawioną fakturą, może być 
stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany stawki podatku, pod 
warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany stawki podatku, nie 
później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zmiany stawki podatku, uwzględniona 
zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed dniem zmiany stawki 
podatku.

Art. 41. [Stawki podatku]
(…)14e. W przypadku:

1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
2) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
3) świadczenia usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do 

ustawy
– dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka 
podatku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia 
objęte tą fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem 
zmiany stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu 
zmiany stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany 
stawki podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawio-
ną przed dniem zmiany stawki podatku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana wydłuża możliwość stosowania „starej” stawki VAT do 12 miesięcy pod warunkami wskazanymi w tym przepisie. Warunki te nie uległy zmianie w stosunku do przepisów 
obowiązujących do 31 grudnia 2013 r.  
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Art. 41. [Stawki podatku]
14f. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana 

w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub 
część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzy-
manie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości 
opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki 
podatku.

Art. 41. [Stawki podatku]
14f. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana 

w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość 
lub część zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej 
przed dniem zmiany stawki podatku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana wiąże się z przyjęciem w całej ustawie jednolitego nazewnictwa, polegającego na zastępowaniu sformułowania „należność” wyrazem „zapłata”, oraz z niepowtarzaniem 
przykładowego katalogu form zapłaty, jaka może nastąpić przed dokonaniem czynności. 

Art. 42. [Stawka 0%]
(…) 6. Dokument wywozu podatnik wystawia w każdym przypadku, w którym ma za-

stosowanie art. 106 ust. 6.

Art. 42. [Stawka 0%]
(…) 6. Dokument wywozu podatnik wystawia w każdym przypadku, w którym ma za-

stosowanie art. 106g ust. 4.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana związana z uchyleniem od 1 stycznia 2014 r. art. 106 ustawy o VAT i zastąpieniem go dodanymi art. 106a–106q. 

Art. 42. [Stawka 0%]
(…) 7. Dokument wywozu wypełnia się w trzech egzemplarzach, z których: jeden 

jest wydawany nabywcy, drugi – podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, trze-
ci – podatnik przesyła wraz z fakturą, o której mowa w art. 106 ust. 6, do właściwej 
jednostki, która na podstawie art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 
7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku 
od wartości dodanej i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz. Urz. UE 
L 264 z 15.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 01, str. 
392), dokonuje z innymi państwami członkowskimi wymiany informacji o podatku 
oraz o podatku od wartości dodanej, zwanej dalej „biurem wymiany informacji o po-
datku VAT”.

Art. 42. [Stawka 0%]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Poprzez wykreślenie ust. 7 zrezygnowano z obowiązku wypełniania dokumentu wywozu w trzech egzemplarzach (jest to konieczne w przypadku wywozu przez nabywcę nowych 
środków transportu bez użycia innego środka transportu). 

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 2)  dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów 
nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podat-
ku należnego o kwotę podatku naliczonego;

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 2)  dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej 
od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie 
przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego;
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Po nowelizacji zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obejmuje wszystkie towary, a nie tylko towary używane, jak miało to miejsce do końca 2013 r. W związku 
z tym uchylono art. 43 ust. 2 ustawy o VAT definiujący, co należy rozumieć przez pojęcie towarów używanych. Zwolnienie na podstawie tego przepisu przysługuje w przypadku łącz-
nego spełnienia dwóch wymogów. Po pierwsze – towary mają być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Po drugie – dla zastosowania zwolnienia 
podatnik nie powinien mieć prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia, importu bądź wytworzenia tych towarów. Jeżeli zatem podatnik w jakimkolwiek stopniu wykorzystywał 
towar do działalności innej niż zwolniona, zwolnienie na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie będzie miało zastosowania.

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]

Brak odpowiednika

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 2a)  dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu 
nabycia, importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonu-
jącemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. W dodanym do ust. 1 art. 43 ustawy o VAT pkt 2a przewidziano zwolnienie  dla dostawy gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, importu 
lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zmiana ta jest imple-
mentacją art. 136 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE. 

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 12) usługi zarządzania:
       (…) d)  otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyj-
nym utworzonym na podstawie tych przepisów,

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 12) usługi zarządzania:
       (…) d)  otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami 

emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na 
podstawie tych przepisów,

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Celem zmiany było przeniesienie do ustawy zwolnienia z VAT czynności zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, które do tej pory było regulowane w rozporządzeniu 
wykonawczym (§ 13 ust. 1 pkt 7a). Zmiana podyktowana była chęcią umieszczenia zwolnienia usług zarządzania dla różnych funduszy w jednym miejscu.  

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 16)  dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, przez producenta, której przed-
miotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i na-
pojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one 
przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznacze-
niem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 16)  dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są 
produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 
powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów 
bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one 
przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 października 2013 r. Została wprowadzona ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Wprowadzoną zmianą rozszerzono – przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT – zakres zwolnienia z VAT nieodpłatnych dostaw produktów spożywczych dokony-
wanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Przed nowelizacją zwolniona z VAT była 
tylko dostawa tego rodzaju produktów dokonywana przez ich producenta. Po zmianach tego rodzaju dostawa jest zwolniona z VAT, niezależnie od tego, jaki podmiot jej dokonuje. 
Może to być np. właściciel sklepu spożywczego. 

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 24)  usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle 
z tymi usługami związaną, wykonywane:
a)  w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz 

w przepisach o systemie oświaty,
b) przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat;

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 24)  usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świad-
czenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:
a)  w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz 

w przepisach o systemie oświaty,
b) przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana ma na celu zwolnienie oprócz dostaw towarów ściśle związanych z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą również świadczenia usług ściśle związanych z tego 
rodzaju usługami.

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]

Brak odpowiednika

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:

(…) 40a) usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:
a) spółkach,
b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną
– z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Zmiana ma charakter techniczny. Polega w istocie na przeniesieniu regulacji dotyczącej tego rodzaju zwolnienia z § 13 ust. 1 pkt 27  rozporządzenia wykonawczego do 
ustawy o VAT. 

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
(...) 2. Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, 

których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej 
pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Uchylenie ust. 2 w art. 43 ustawy o VAT jest związane ze zmianą brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2014 r. nie ma już w nim mowy o towarach używanych 
tylko o towarach. W związku z tym definicja towaru używanego stworzona na potrzeby art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT stała się niepotrzebna.

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
(...) 7. Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 10 nie ma zastosowania w przypadku, o któ-

rym mowa w art. 29 ust. 8.

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
uchylony
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Na skutek uchylenia ust. 7 w art. 43 ustawy o VAT zwolnienie z tego podatku będzie miało zastosowanie do czynności związanych z przekształceniem przysługującego członkowi 
spółdzielni mieszkaniowej lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowieniem w miejsce tego prawa odrębnej własno-
ści lokalu – bez względu na okres, jaki upłynął od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
(…) 12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem pro-

wadzenia szczegółowej dokumentacji przez dokonującego dostawy towarów potwier-
dzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznacze-
niem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
(…) 12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem posia-

dania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie 
dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele 
działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 października 2013 r. Została wprowadzona ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Mimo zmiany wyrażenia „prowadzenie dokumentacji” na „posiadanie dokumentacji” w praktyce zarówno przed nowelizacją, jak i po niej warunkiem korzystania ze zwolnie-
nia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT jest posiadanie przez dostawcę dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publiczne-
go z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
Brak odpowiednika

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
(…) 12a. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie stosuje się, jeżeli:

1) określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego 
towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację doku-
mentacji, lub

2) wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów na-
stąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę or-
ganizację.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 października 2013 r. Została wprowadzona ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Od 1 października 2013 r. nałożono na organizacje pożytku publicznego otrzymujące w darowiźnie produkty spożywcze nowe obowiązki. Muszą one prowadzić dokumen-
tację pozwalającą na określenie przeznaczenia otrzymywanych produktów spożywczych. W przypadku braku takiej dokumentacji albo w przypadku wykorzystania otrzymywanych 
przez organizację pożytku publicznego artykułów spożywczych na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, zwolnienie z VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania (art. 43 ust. 12a pkt 1 i 2 ustawy o VAT). Jeżeli organizacja nie spełni ww. wymagań, będzie miała obowiązek zapłaty 
VAT od otrzymanych nieodpłatnie produktów spożywczych (art. 108 ust. 3 ustawy o VAT). 

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
(...) 16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 41, nie ma zastosowania do usług 

dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:
1) tytuł prawny do towarów;
2) tytuł własności nieruchomości;
3) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
4) udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo 

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;

Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
(...) 16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do 

usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:
1) tytuł prawny do towarów;
2) tytuł własności nieruchomości;
3) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
4) udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo 

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;
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5) prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości 
produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane 
poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

5) prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości 
produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane 
poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana o charakterze technicznym. Związana z dodaniem pkt 40a do art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.  

Art. 83. [Stawka 0%]
1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:
(…) 20)  usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy 

wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie 
z art. 29 ust. 15, z wyjątkiem usług:

a) w zakresie ubezpieczenia towarów,
b) dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku;

Art. 83. [Stawka 0%]
1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:
(…) 20)  usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy 

wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie 
z art. 30b ust. 4, z wyjątkiem usług:

a) w zakresie ubezpieczenia towarów,
b) dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana o charakterze redakcyjnym. Polega na przywołaniu odpowiednich uregulowań w związku z uchyleniem od 1 stycznia 2014 r. art. 29 ustawy o VAT.

Art. 86. [Odliczenie VAT naliczonego]
(…) 2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
a) z tytułu nabycia towarów i usług,
b)  potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały 

się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
c)  od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu 

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
2) w przypadku importu towarów – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celne-

go i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

(…) 5)  kwota podatku należnego z tytułu importu towarów – w przypadkach, o których 
mowa w art. 33a;

6) różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37.
Brak odpowiednika

(…) 8. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary 
i usługi dotyczą:

Art. 86. [Odliczenie VAT naliczonego]
(…) 2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
b)  dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem 

usługi;

2) w przypadku importu towarów – kwota podatku: 

a) wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
b) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
c) wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;
uchylony

6) różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;
7) u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty 

należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota 
podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie 
celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnoto-
wego nabycia tego środka.
(…) 8. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary 
i usługi dotyczą:
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(…) 2) czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3–7;
(…) 10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:

1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, 
z zastrzeżeniem pkt 2–5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 – w rozliczeniu za okres, w którym 
powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy 
odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której po-
datnikiem jest nabywca;

2a) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 – w rozliczeniu za okres, w którym 
powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów rozliczane-
go zgodnie z art. 33a;

2b) w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należ-
nym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33b;

3) w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli 
faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy – w rozliczeniu za okres, w któ-
rym przypada termin płatności;

4) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 113 ust. 5 i 7 – nie później 
niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu;

5) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej 
na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi – za okres rozliczeniowy, w któ-
rym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego nastę-
puje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym 
rejestrze, z zastrzeżeniem art. 33a;

6) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 – w rozli-
czeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego 
następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikają-
cego z decyzji.
10a. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której 

mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku nali-
czonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik 
nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fak-
turze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejsze-
nie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podat-
nik dokonuje tego obniżenia.

Brak odpowiednika

uchylony
10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego po-

wstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych 
przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

uchylony

10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 
w przypadkach, o których mowa w:
1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, 

w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;
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Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

2) ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:
a)  otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego we-

wnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu 
miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek po-
datkowy,

b)  uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia to-
warów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;

3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik 
uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatko-
wej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.
10c. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszcza-

nej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.
10d. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

powstaje:
1) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej 

na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi – za okres rozliczeniowy, w 
którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego 
następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazane-
go w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego 
okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a;

2) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 – w rozliczeniu 
za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego 
następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikające-
go z decyzji.
10e. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stoso-
wania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, 
w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

10f. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 
w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 16, powstaje w rozliczeniu za okres, 
w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej przez niego wewnątrz-
wspólnotowej dostawy towarów.

10g. W przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a, 
faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspól-
notowe nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia 
kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

10h. Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stano-
wiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym 
niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. a, upoważnia podatnika do odpowiedniego powięk-
szenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik 
otrzymał tę fakturę.
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11. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach okre-
ślonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za 
jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

12. W przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed 
nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem 
usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa 
do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

12a. Przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy:
1) faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie 

z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9–11;
2) nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastą-

piło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik 
dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.
13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć 
kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, 
w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż 
w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku 
należnego.

Brak odpowiednika

(…) 16. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, w odniesieniu do nabytych na 
terytorium kraju towarów i usług, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu 
za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej 
od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Uregulo-
wanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Przepis ust. 10 
stosuje się odpowiednio.

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje się do kwoty podatku naliczonego, wynikającej z fak-
tur otrzymanych przed okresem, za który podatnik będzie rozliczał się metodą kasową.

18. Podatnicy, którzy zrezygnowali z metody kasowej lub utracili prawo do stosowa-
nia tej metody, kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur otrzymanych w okresie, 
kiedy rozliczali się metodą kasową, i nieodliczoną od kwoty podatku należnego do koń-
ca tego okresu, mogą obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach 
określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji 
podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

uchylony

uchylony

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć 
kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, 
w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak 
niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

13a. Jeżeli podatnik w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, do-
stawy towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest 
nabywca towarów lub usług, nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę 
podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym 
powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 
5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku na-
leżnego.

uchylony

uchylony

uchylony
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w okresie rozliczeniowym, w którym uregulowali kontrahentowi całą należność wynika-
jącą z otrzymanych faktur. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulo-
wanej należności. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

20. U podatnika, o którym mowa w art. 16, kwotą podatku naliczonego jest kwota sta-
nowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, 
nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego 
środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od 
wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

21. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze roz-
porządzenia, inny niż określony w ust. 10 termin obniżenia kwoty podatku należnego, 
o której mowa w ust. 1, uwzględniając:
1) specyfikę wykonywania niektórych czynności;
2) stosowane techniki dokumentowania rozliczeń w obrocie gospodarczym.

(...) 19a. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, 
o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty po-
datku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. 
Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 
określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu 
przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu 
za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. 

19b. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4, nabywca towaru lub 
usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za 
okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizo-
wana. 

uchylony

uchylony

Komentarz: Zmiany w art. 86 obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Zostały wprowadzone ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw.
Faktury
Dotychczasowe przepisy wskazywały, że podatek naliczony to kwota podatku „określona” na fakturze. Nowe przepisy wskazują, że podatkiem naliczonym jest kwota „wynikająca” 
z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług oraz z faktur zaliczkowych – jeśli dokonano płatności przed nabyciem towarów lub usług.
Zmiana w tym zakresie zlikwidowała wątpliwości, które dotychczas mieli podatnicy w związku z możliwością odliczania VAT z faktur uproszczonych. Teraz już tych wątpliwości nie 
będzie. Podatnicy otrzymujący faktury uproszczone będą mogli swobodnie odliczać z nich VAT.
Termin odliczenia VAT
Zmianie uległy także terminy odliczania podatku naliczonego. Otóż od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa zasada ogólna, według której prawo do odliczenia podatku powstaje 
w tym samym okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności. Dotyczy to obowiązku podatkowego powstającego zarówno u sprzedawcy, 
jak i – niekiedy – u nabywcy (np. w przypadku importu usług czy dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca). Ponadto nadal zasadą pozostaje, że podatnik może odliczyć poda-
tek w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał faktury, a także w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
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WNT
W szczególny sposób określono terminy odliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Otóż prawo do odliczenia podatku z tytułu WNT będzie powstawało 
w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu. Przy czym odliczenie podatku od WNT jest uzależnione od dwóch warunków, 
które powinny być spełnione łącznie: 
1)  podatnik powinien otrzymać – w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu – fakturę dokumen-

tującą dostawę towarów stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
2) podatnik powinien wykazać kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji za ten sam okres rozliczeniowy, w którym odlicza VAT od WNT.

Jeśli podatnik, u którego doszło do WNT, odliczył podatek naliczony, choć nie otrzymał faktury od zagranicznego dostawcy i nie otrzyma tej faktury w terminie trzech miesięcy, 
licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego.
Korekta powinna być dokonana na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin na otrzymanie faktury. Wówczas to – w tym właśnie rozliczeniu – podatnik powinien 
pomniejszyć kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 10g ustawy o VAT).
Jeśli podatnik otrzyma fakturę, o której mowa, w terminie późniejszym, to będzie mógł odliczyć podatek naliczony w deklaracji za okres, w którym otrzymał fakturę.

VAT od zaliczek
Od nowego roku podatnicy mają możliwość wystawiania faktur zaliczkowych także przed otrzymaniem zaliczki (do 30 dni przed). Otrzymanie takiej faktury przed zapłaceniem 
zaliczki nie będzie pozwalało jeszcze na dokonanie odliczenia. Odliczenie będzie możliwe dopiero począwszy od okresu, w którym dokonano zapłaty zaliczki.

Odliczenie podatku przy odwrotnym obciążeniu
Prawo do odliczenia podatku związanego z procedurą odwrotnego obciążenia, czyli w przypadku dostawy towarów oraz przy świadczeniu usług, dla których podatnikiem jest 
nabywca, także będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zatem podatnik powinien uwzględnić podatek należny od tych transakcji, 
z którymi związany jest podatek naliczony, w deklaracji podatkowej za ten okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT). W ten sposób 
zapewniona jest całkowita neutralność tego podatku dla podatników.
Jeśli podatnik uwzględnia podatek należny od tych czynności w drodze korekty deklaracji za dany okres, to może uwzględnić także podatek naliczony od tych czynności w tej 
samej korekcie deklaracji. 

Odliczanie podatku naliczonego przez małego podatnika
Mały podatnik stosujący metodę kasową ma prawo do odliczenia podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym dokona pełnej zapłaty za te towary lub 
usługi (art. 86 ust. 10e ustawy o VAT). Od 1 stycznia 2014 r. zapłata częściowa nie daje prawa do odliczenia.

Brak odpowiednika Art. 86a. [Nabycie pojazdów samochodowych]
1. W przypadku nabycia:

1) samochodów osobowych,
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
– kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty po-
datku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspól-
notowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla 
której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 

części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfi-
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    kowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wie-
lozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzie-
lone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą prze-
grodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona 
po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić 
pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej kra-
wędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o któ-
rej mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy 
dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części po-
jazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż 
pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wypro-
wadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej 
do przewozu ładunków;

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu 
ładunków;

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przezna-
czone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdów specjalnych – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami pra-
wa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1–5, w których liczba 
miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co naj-
mniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie 
przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłat-

ne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności 
podatnika.

4. Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa 
w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z prze-
pisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, 
uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1–4 
stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego
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przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym 
przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adno-
tację o spełnieniu tych wymagań.

6. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym 
mowa w ust. 5, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wy-
magań, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, podatnik jest obowiązany do skorygowania 
kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia.

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych 
oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że w przypadku importu samocho-
dów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, 
kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, 
z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz 
art. 34 – nie więcej jednak niż 6000 zł.

8. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojaz-
dy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego sta-
nowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynika-
jących z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie 
użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, doty-
cząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6000 zł.

9. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych czę-
ści składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych 
oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem 
przepisów ust. 4–6, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podat-
nika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporzą-
dzenia, określić inne niż wymienione w:
1) ust. 2 pkt 5 dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, że pojazd jest 

pojazdem specjalnym,
2) ust. 4 dokumenty, na podstawie których można określić dopuszczalną ładowność 

pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń)
– uwzględniając konieczność prawidłowej identyfikacji pojazdu na potrzeby skorzy-
stania z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przepisy prawa Unii Europej-
skiej.

Komentarz: Art. 86a został dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiana 
weszła w życie 1 stycznia 2014 r.
Od 1 stycznia 2014 r. zasady odliczania VAT od paliwa i samochodów będą regulowały art. 86a i 88a ustawy o VAT.
Od 1 stycznia 2014 r. w przypadku:
1) samochodów osobowych,
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2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
– podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT w wysokości 60% podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6000 zł, od nabycia, leasingu lub najmu tych samochodów. Odliczy 
natomiast pełny VAT od towarów i usług związanych z eksploatacją. Nie odliczy VAT od nabycia paliwa, gazu czy oleju do ich napędu.
Jeśli odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze sta-
nowi przedmiot działalności podatnika, wówczas od ich nabycia odliczy pełny VAT.
W celu udokumentowania prawa do odliczenia podatnik powinien posiadać:

 fakturę – w przypadku nabycia, leasingu, najmu,
  dokument celny – w przypadku importu samochodu,
 fakturę – w przypadku pozostałych wydatków. 

Podatek naliczony w pełnej wysokości będą mogli odliczyć podatnicy od nabycia:
1) pojazdów innych niż osobowe, których dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 3,5 tony,
2)  pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na 

podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van
3)  pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą 

i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową 
ścianę lub trwałą przegrodę między podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia tej proporcji długość pojazdu stanowi 
odległość między dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej 
wzdłuż pojazdu między dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do 
przewozu ładunków,

4) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
5) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
6) pojazdów specjalnych – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny,
7) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 2–6, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg,

8)  pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów 
prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

W przypadku tych pojazdów podatnik będzie miał prawo odliczyć pełny VAT od:
 nabycia, importu, leasingu, najmu tych samochodów,
 paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do nich,
 towarów i usług związanych z ich eksploatacją.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wymienionych w pkt 2–5 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową 
stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych 
wymagań.
Natomiast dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) w przypadku pojazdów wymienionych w pkt 7 określona jest na podstawie dokumentów wydanych 
zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, również uznaje się za samochody 
osobowe.
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Art. 87. [Zwrot różnicy podatku]
(…) 10. Podatnik wymieniony w art. 16 może otrzymać zwrot podatku do wysokości 

kwoty określonej w art. 86 ust. 20.
11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) może określić przypadki, gdy przyjęcie przez podatnika w odpłatne używanie środ-
ków trwałych należących do osób trzecich może być traktowane na równi z zakupem 
tych środków, oraz warunki i tryb zwrotu różnicy podatku;

2) (uchylony);
3) określi przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 10.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, 
o których mowa w ust. 11, uwzględnia:
1) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodar-

czego niektórymi towarami;
2) konieczność prawidłowego udokumentowania zwracanych kwot podatku;
3) przepisy Unii Europejskiej.

Art. 87. [Zwrot różnicy podatku]
(…) 10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje 

się odpowiednio przepisy ust. 2, 2a, 6 i 7.
uchylony

uchylony

Komentarz: Zmiana art. 87 ust. 10 została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana 
weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Jest to zmiana porządkowa wynikająca z usunięcia odwołania do art. 86 ust. 20. Pozostałe zmiany również mają charakter porządkowy. 
Art. 87 ust. 11 i 12 stanowiły delegacje do wydania rozporządzeń wykonawczych. Delegacja te stała się bezprzedmiotowa z uwagi na uregulowanie tych kwestii w ustawie 
o VAT.

Art. 88. [Wyłączenie stosowania obniżenia podatku]
Brak odpowiednika

(…) 4. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się rów-
nież do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie 
z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Art. 88. [Wyłączenie stosowania obniżenia podatku]
(…) 1a. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do 

wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3.
(…) 4. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się rów-

nież do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie 
z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Komentarz: Art. 88 ust. 1a  został dodany przez ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 
1 stycznia 2014 r.
Z dodanego ust. 1a do art. 88 wynika, iż odliczenie VAT nie przysługuje od wydatków ponoszonych w imieniu i na rachunek osób trzecich, a wydatki te są pokrywane przez osoby 
trzecie i nie są przez podatnika uwzględniane w podstawie opodatkowania. Warunek, że wydatki takie nie dają prawa do odliczenia, wynika wprost z art. 79 zdanie drugie dyrektywy 
2006/12/WE.

Brak odpowiednika Art. 88a. [Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku na-
leżnego]

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywa-
nych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywa-
nych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, 
o których mowa w art. 86a ust. 1.
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Komentarz: Art. 88a został dodany przez ustawę z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiana weszła w życie 
1 stycznia 2014 r.
Na podstawie tego przepisu podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabycia paliwa, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu samochodów oso-
bowych oraz samochodów innych niż osobowe, których dopuszczalna masa całkowita jest mniejsza niż 3,5 tony.

Art. 89. [Zwrot podatku]
(…) 1i. Wniosek o dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 1h, nie jest przekazywany 

do właściwego państwa członkowskiego w przypadku gdy w okresie, do którego odno-
si się wniosek, podatnik:
(…) 3) był zwolniony od podatku na podstawie art. 113.

Art. 89. [Zwrot podatku]
(…) 1i. Wniosek o dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 1h, nie jest przekazywany 

do właściwego państwa członkowskiego w przypadku gdy w okresie, do którego odnosi 
się wniosek, podatnik:
(…) 3)  był podatnikiem, u którego sprzedaż była zwolniona od podatku na podstawie 

art. 113.

Komentarz: Nowelizacja art. 89 ust. 1i pkt 3 została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana 
weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Jest to zmiana redakcyjna. Wynika z nowelizacji art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, który wskazuje, że zwolniona jest sprzedaż, a nie podatnik.

Art. 90. [Częściowe odliczanie podatku]
(…) 6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z ty-

tułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 
pkt 37–41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Brak odpowiednika

Art. 90. [Częściowe odliczanie podatku]
(…) 6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji 

dotyczących:
1) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji fi-

nansowych;
2) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41, w zakresie, w jakim transakcje 

te mają charakter pomocniczy.
(…) 9a. Przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2–6 do obrotu nie wlicza się kwoty 

podatku.

Komentarz: Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r. Przepis ten wskazuje, że do obrotu stanowiącego podstawę wyliczenia proporcji odliczenia podatku naliczonego nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:
1) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
2) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.
Zmiana w art. 90 ust. 6 polega na ściślejszym dostosowaniu przepisu do art. 174 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE, w którym to przepisie unijnym mowa jest o transakcjach 
pomocniczych, a nie o transakcjach sporadycznych. 
Ponadto doprecyzowano, że przy ustalaniu proporcji do obrotu nie wlicza się kwoty podatku. Przepis ten dodano w związku z uchyleniem art. 29 ustawy o VAT, który zawierał 
definicję „obrotu”. 

Art. 96. [Zgłoszenie rejestracyjne]
(…) 3. Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 

ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie 
art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

(…) 5. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży 
opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obo-

Art. 96. [Zgłoszenie rejestracyjne]
(…) 3. Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku 

na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 
ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

(…) 5. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży 
opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowią-
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wiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przy-
padku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego 
zgłoszenia, w terminach:
1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione 

od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku 
rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;

(…) 3)  przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego 
zwolnienia;

4) przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezyg-
nacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

(…) 10. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy następnie zostali 
zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub zgłosili, że będą wykonywać 
wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze 
jako podatnicy VAT zwolnieni.

zane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku 
podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgło-
szenia, w terminach:
1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione 

od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4–41 lub przepisów wydanych na 
podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;

(…) 3)  przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego 
zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku re-
zygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej 
czynności.
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
(…) 10. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie 

sprzedaż została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następ-
nie zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podsta-
wie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni.

Komentarz: Nowelizacja art. 96 została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła 
w życie 1 stycznia 2014 r.
Większość zmian ma charakter redakcyjny, porządkujący. W pkt 4 ust. 5 doprecyzowano, że jeżeli podatnik podmiotowo zwolniony zrezygnuje z tego zwolnienia, obowiązany jest 
do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, a gdy jest już zarejestrowany – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminie przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej, od 
pierwszej wykonanej czynności.

Art. 97. [Zawiadomienie]
(…) 17. Na wniosek zainteresowanego biuro wymiany informacji o podatku VAT lub 

naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza ziden-
tyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych 
na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zainteresowanym 
może być zarówno sam podatnik, o którym mowa w art. 15, jak i osoba prawna, która nie 
jest takim podatnikiem, mający interes prawny w złożeniu wniosku.

(…) 19. Biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego 
potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania podmiotu na potrze-
by transakcji wewnątrzwspólnotowych na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą 
elektroniczną.

Brak odpowiednika

Art. 97. [Zawiadomienie]
(…) 17. Naczelnik urzędu skarbowego lub wyznaczona przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych jednostka organizacyjna, na wniosek zainteresowa-
nego, potwierdza zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji we-
wnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 
kraju albo informuje o braku takiego potwierdzenia. Zainteresowanym może być po-
datnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna, która nie jest takim podatnikiem, 
mający interes prawny w uzyskaniu potwierdzenia.

uchylony

20. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporzą-
dzenia, jednostkę organizacyjną do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania 
określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium
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państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takie-
go potwierdzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania 
w tych sprawach.

Komentarz: Nowelizacja art. 97 ust. 17 została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana 
weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Nowelizacja ma charakter porządkujący. Nie powoduje żadnych zmian merytorycznych. Tak jak dotychczas potwierdzanie zidentyfikowania 
określonych podmiotów na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego będzie się odbywało za pośrednictwem naczelników urzędów skarbowych lub Biura Wymiany Informacji 
Podatkowych w Koninie.

Art. 98. [Delegacja]
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

(…) 3)  określi niezbędne elementy wniosku, o którym mowa w art. 97 ust. 17, oraz nie-
zbędne elementy potwierdzenia, o którym mowa w art. 97 ust. 19, oraz przypadki, 
w których biuro wymiany informacji o podatku VAT wydaje pisemne potwierdzenie

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej identyfikacji podatników oraz 
wymagania związane z wymianą informacji o dokonywanych nabyciach i dostawach we-
wnątrzwspólnotowych.

Art. 98. [Delegacja]
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

(…) 3)  określi niezbędne elementy wniosku i potwierdzenia, o których mowa w art. 97 
ust. 17, oraz przypadki, w których wyznaczona jednostka, o której mowa w tym 
przepisie, wydaje pisemne potwierdzenie

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej identyfikacji podatników oraz 
wymagania związane z wymianą informacji o dokonywanych nabyciach i dostawach we-
wnątrzwspólnotowych.

Komentarz: Nowelizacja art. 98 ust. 1 pkt 3 została wprowadzona ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Ma charakter porządkujący. W związku ze zmianami w art. 97 ust. 17–19 konieczne było znowelizowanie art. 98 ust. 1 pkt 3 zawierającego 
delegacje do wydania przepisów wykonawczych.

Art. 99. [Deklaracje podatkowe]
Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Art. 99. [Deklaracje podatkowe]
(…) 3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy w danym kwartale 

lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których 
mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty 
podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, a jeżeli 
przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprze-
daży bez kwoty podatku, z zastrzeżeniem ust. 3c.

3b. Za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nie uznaje 
się dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 tego załącznika, jeżeli:
1) dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do stan-

dardowych zbiorników pojazdów;
2) dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem 

własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.
3c. W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku 

nr 13 do ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a, podat-
nicy, o których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za 
okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:
1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierw-

szym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło
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(…) 7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na 
podstawie art. 113 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie 
art. 82 ust. 3, chyba że:
1) przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie 

z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3;
2) są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a 

lub art. 91, lub
3) są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4, lub uprawnieni 

do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4.

     w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana 
w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie 
kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.
(…) 7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolnio-

na od podatku na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czyn-
ności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów 
wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:
1) przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie 

z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3;
2) są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a 

lub art. 91, lub
3) są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4, lub uprawnieni 

do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4.

Komentarz: Art. 99 ust. 3a–3c został dodany ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 
1 października 2013 r. 
Nowe przepisy wprowadziły zasadę, że podatnicy, którzy sprzedają towary wrażliwe, nie mogą rozliczać się kwartalnie, i to niezależnie od tego, czy posiadają status małego po-
datnika, gdy:

 w danym kwartale lub
 w poprzedzających go czterech kwartałach

– dokonali dostawy tych towarów (art. 99 ust. 3a ustawy).
Od tej zasady przewidziano wyjątek, który dotyczy wszystkich podatników sprzedających te towary. Mogą oni rozliczać się za okresy kwartalne:

 jeśli łączna wartość dostaw towarów wrażliwych, bez kwoty podatku, nie przekroczyła w żadnym miesiącu tego okresu 50 000 zł, a
 jeżeli łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, przekroczyła 50 000 zł, to nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku.

Gdy wartość dostawy przekroczy ww. limity, podatnik będzie musiał składać deklaracje miesięczne.
Podatników sprzedających paliwa wymienione w poz. 10 zał. 13 do ustawy te ograniczenia nie dotyczą. Podatnicy ci mogą rozliczać się kwartalnie, niezależnie od wysokości ob-
rotów, pod warunkiem że:

 dostawa jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów,
 dostawy dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

Art. 99 ust. 7 został znowelizowany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.
Zmiana ma charakter redakcyjny, dostosowujący do zmian w przepisie art. 113 ust. 1 i 9, zgodnie z którym zwolniona z VAT jest sprzedaż, a nie podatnik. 

Art. 100. [Informacje podsumowujące]
(…) 8. Informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:

(…) 4)  łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wyrażoną zgodnie 
z art. 31, łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym również 
łączną wartość dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, łączną wartość 
świadczonych usług, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – w odniesieniu do poszcze-
gólnych kontrahentów.

Art. 100. [Informacje podsumowujące]
(…) 8. Informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:

(…) 4)  łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, łączną wartość we-
wnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym również łączną wartość dostawy 
towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, łączną wartość świadczonych usług, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 4 – w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.
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(…) 11. Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o któ-
rym mowa w ust. 3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, prze-
pisy art. 19 ust. 19a i 19b stosuje się odpowiednio.

(…) 11. Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o któ-
rym mowa w ust. 3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, prze-
pisy art. 19a ust. 1–3 i 8 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Art. 100 został znowelizowany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r. Zmiany mają charakter redakcyjny. Jest związana z uchyleniem od 1 stycznia 2014 r. art. 19 ustawy o VAT. Nie wprowadzają żadnych merytorycznych zmian.

Art. 103. [Zapłata podatku] 
1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania na-

czelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne 
w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 
podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 33 i 33b.

Brak odpowiednika

Art. 103. [Zapłata podatku] 
1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczel-

nika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w termi-
nie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podat-
kowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a–4 oraz art. 33 i art. 33b.

1a. Podatnicy, u których obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy 
miesięczne, na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1, powstał w drugim miesiącu kwartału, 
są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału w ter-
minie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału.

Komentarz: Zmiana w art. 103 została dokonana ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 
1 października 2013 r.
Z dniem 1 października 2013 r. uległ rozszerzeniu zakres zwolnienia od podatku w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. Po nowelizacji ze zwolnienia mogą korzystać nie tylko producenci, ale także wszystkie podmioty dokonujące dostaw tego rodzaju produktów. Warunkiem 
zastosowania zwolnienia jest posiadanie przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, 
z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.
Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, w przypadku gdy:

 określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji lub
 wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

W przypadku braku stosownej dokumentacji lub wykorzystania towarów niezgodnie z deklarowanym celem to organizacja pożytku publicznego będzie obowiązana do zapłaty 
podatku od tej dostawy, obejmującej produkty spożywcze, do której zostało zastosowane ww. zwolnienie. Podmioty te będą obowiązane, bez wezwania naczelnika urzędu skar-
bowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Dodany do art. 103 ustawy o VAT ust. 1a dotyczy obrotu towarami wrażliwymi.
Od rozliczenia za IV kwartał 2013 r. niektórzy podatnicy są obowiązani do rozliczania się wyłącznie za okresy miesięczne. Dotyczy to podatników, którzy w danym kwartale lub 
w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostaw towarów wrażliwych, chyba że łączna wartość ww. dostaw bez kwoty podatku w żadnym miesiącu tego okresu nie 
przekroczyła kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, to nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku, zwana dalej „limitem”.
W przypadku gdy podatnik przekroczy ww. limit w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, będzie obowiązany do składania deklaracji podatku od towarów i usług za okresy 
miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału, w którym przekroczono ten limit, z tym że gdy przekroczenie limitu miało miejsce:
1)  w pierwszym miesiącu kwartału – deklaracja za ten miesiąc jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu (zgodnie z regułą ogólną zawartą 

w art. 99 ust. 1 ustawy),
2)  w drugim miesiącu kwartału – deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału, deklaracja za 

drugi miesiąc kwartału również jest składana w tym terminie.
Dla podatników, którzy przekroczą limit w drugim miesiącu kwartału, termin do obliczenia i wpłacenia podatku za pierwszy miesiąc tego kwartału przesunięto (podobnie jak termin 
złożenia deklaracji podatkowej) do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału.
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Art. 104. [Utrata prawa do rozliczania się metodą kasową] 
1. Przepisy art. 21 i art. 86 ust. 16–18 stosuje się również do podatników roz-

poczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych 
w art. 5, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, 
w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwot określonych 
w art. 2 pkt 25.

Art. 104. [Utrata prawa do rozliczania się metodą kasową] 
1. Przepisy art. 21 i art. 86 ust. 10e stosuje się również do podatnika rozpoczyna-

jącego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, 
jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w propor-
cji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwot określonych w art. 2 
pkt 25.

Komentarz: Art. 104 ust. 1 został zmodyfikowany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 
1 stycznia 2014 r. i ma charakter redakcyjny, dostosowujący do zmian związanych z uchyleniem art. 86 ust. 16–18 ustawy o VAT.

Brak odpowiednika Art. 105a. [Odpowiedzialność solidarna] 
1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towa-

rów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z pod-
miotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku 
proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:
1) wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od 

jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła 
w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz

2) w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do 
ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypusz-
czać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę 
tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.
2. Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota 

podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie 
zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszą-
ce tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od 
okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szcze-
gólności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia eko-
nomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:
1) do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jeżeli:

a)  nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do 
standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywają-
cych te towary, do napędu tych pojazdów,

b)  dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za 
pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub

2) jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmio-
tu dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozli-
czaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub
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3) jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące 
warunki:
a)  podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony 

w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
b)  wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała 

co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy 
towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta 
wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

4. Jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie 
miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Komentarz: Art. 105a został dodany przez ustawę z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana obowiązuje od 1 października 2013 r.  
Z przepis tego wynika, iż podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem 
dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, przy czym odpowiedzialność podatkowa nabywcy jest ograniczona do części podatku proporcjonalnie przypadającej na 
dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów.
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie miała zastosowanie w odniesieniu do transakcji o dużej wartości, tj. w przypadku gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od 
jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł.
Przesłanka zastosowania tej instytucji wystąpi, gdy w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, 
aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu 
skarbowego.
Ustawodawca wymienia także przesłanki wyłączające stosowanie odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Należy podkreślić, że dla uwolnienia się od odpowiedzialności podat-
kowej przez nabywcę wystarczy spełnienie jednej z następujących przesłanek:

 podatnik nabył paliwo na stacji paliw lub stacji gazu płynnego, do standardowego zbiornika używanego przez siebie pojazdu, do napędu tego pojazdu,
 podatnik nabył paliwo od podatnika dostarczającego gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych,
 powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem dostawcy w nierzetelnym rozliczeniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej,
 podatnik wykazał, że okoliczności lub warunki, o których mowa w art. 105a ust. 2 ustawy o VAT, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku,
  skorzystanie z funkcji ochronnej instytucji kaucji gwarancyjnej – nabywca „może się wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na 

dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów 
wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i wysokość złożonej kaucji była odpowiednia, tj. odpowiadała co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającej na 
dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

Brak odpowiednika Art. 105b. [Kaucja gwarancyjna]
(…) 8. Zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się w przypadku:

1) wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej:
a)  postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja 

gwarancyjna – do czasu zakończenia tego postępowania, lub
b)  kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna 

– do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym termi-
nie nie wszczęto postępowania podatkowego;
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2) wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej 
w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do czasu zakończe-
nia tego postępowania.
9. W przypadku powstania po wniesieniu kaucji gwarancyjnej u podmiotu, o którym 

mowa w ust. 1, zaległości podatkowej, kaucję gwarancyjną przeznacza się na pokry-
cie tej zaległości, z wyłączeniem zaległości, których zapłatę odroczono lub rozłożo-
no na raty zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Przepisy Ordynacji po-
datkowej dotyczące zaliczania nadpłat stosuje się odpowiednio, z tym że zaliczenie 
kaucji gwarancyjnej na poczet zaległości podatkowej następuje z dniem powstania 
zaległości podatkowej.

Komentarz: Zmiany dokonane przez ustawę z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 października 
2013 r.
Niniejszy przepis reguluje przypadki, w których nie nastąpi zwrot kaucji gwarancyjnej. W sytuacji bowiem wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli skarbowej (zgodnie 
z przepisami o kontroli skarbowej) przewiduje się, że kaucja zostanie zatrzymana do czasu zakończenia tych postępowań. Natomiast w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej 
zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zwrot kaucji zostanie zablokowany do czasu upływu terminu trzech  miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie 
wszczęto postępowania podatkowego. Przepisy te mają na celu zabezpieczenie interesów budżetu państwa w sytuacji, gdy prowadzone postępowania doprowadziły do ujawnienia 
zaległości podatkowej u podmiotu wnoszącego kaucję.
Kaucja nie zostanie zwrócona, jeśli u podmiotu powstanie po wniesieniu kaucji zaległość podatkowa – zostanie wówczas przeznaczona na pokrycie zaległości (z wyjątkiem zale-
głości, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).
Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące zaliczania nadpłat stosuje się odpowiednio, z tym że zaliczenie kaucji gwarancyjnej na poczet zaległości podatkowej następuje z dniem 
powstania zaległości podatkowej. Zwrot kaucji nastąpi zatem tylko w części przekraczającej kwotę zaległości.

Brak odpowiednika Art. 105c. [Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów] 
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektro-

nicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załącz-
niku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną.

2. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych.

3. Naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, jednak nie później niż następ-
nego dnia roboczego po dniu wydania postanowienia o przyjęciu kaucji gwaran-
cyjnej, wprowadza do wykazu następujące dane podmiotu, który złożył kaucję 
gwarancyjną:
1) imiona i nazwisko lub nazwę;
2) numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
3) wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej.

4. Naczelnik urzędu skarbowego wprowadza do wykazu zmiany w zakresie danych, 
o których mowa w ust. 3, w przypadku:
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1) podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej – nie później niż następnego dnia 
roboczego po dniu wydania postanowienia o podwyższeniu wysokości tej kaucji;

2) zwrotu części kaucji gwarancyjnej – ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym 
złożono wniosek o jej zwrot;

3) upływu terminu ważności części kaucji gwarancyjnej – ostatniego dnia roboczego 
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie ten termin;

4) innych zmian niż wymienione w pkt 1–3 – nie później niż następnego dnia roboczego po 
dniu, w którym naczelnik urzędu skarbowego został zawiadomiony o tych zmianach.
5. W przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b 

ust. 1, kaucja gwarancyjna:
1) jest co najmniej o 20% niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego od warto-

ści sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej 
przez niego w danym miesiącu, lub

2) jest niższa niż 200 000 zł
– naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu.
6. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi 

co najmniej 3 000 000 zł.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wydaje się postanowienie, na które służy 

zażalenie.
8. W przypadku uzupełnienia kaucji gwarancyjnej do wysokości spełniającej wy-

magania określone w art. 105b ust. 2 przepis ust. 3 stosuje odpowiednio.
9. Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa z wykazu podmiot, o którym 

mowa w art. 105b ust. 1, bez konieczności zawiadamiania go o tym:
1) w przypadku zwrotu całości kaucji gwarancyjnej – ostatniego dnia roboczego mie-

siąca, w którym złożono wniosek o jej zwrot;
2) w przypadku upływu terminu ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej części, 

jeżeli wskutek tego wysokość kaucji gwarancyjnej będzie niższa niż 200 000 zł 
– ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie 
ten termin;

3) z dniem wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT;
4) jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podmiot ten nie 

istnieje, lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontak-
towania się z nim albo jego pełnomocnikiem.

Komentarz: Art. 105c został dodany ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 października 
2013 r.
Niniejszy przepis określa zasady wpisywania i usuwania z listy podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. Obowiązek prowadzenia wykazu w formie elektronicznej spoczywa na 
Ministrze Finansów. Wykaz ten został udostępniony z dniem 1 października 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, w trybie on-line pod adresem: http://
kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/index.php?p=3
Wykaz zawiera następujące dane dotyczące podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną:
1) imiona i nazwisko lub nazwę,
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2) numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku,
3) wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej.

Naczelnik urzędu skarbowego wprowadza te dane do wykazu nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wydania postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej. Z kolei 
termin graniczny udostępnienia w wykazie wszelkich zmian dotyczących jego pozycji został uzależniony od charakteru danej zmiany.
Ponadto naczelnik wprowadza do wykazu zmiany w przypadku upływu terminu ważności części kaucji gwarancyjnej ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedza-
jącego miesiąc, w którym upłynie ten termin. Zmiany do wykazu są również wprowadzane w przypadku innych zmian niż wymienione, w zakresie danych zawartych 
w wykazie (np. zmiany nazwy podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną) – nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym naczelnik urzędu skarbowego 
został zawiadomiony o tych zmianach. Informacje w zakresie tych zmian naczelnik urzędu skarbowego posiada w oparciu o dokumenty aktualizacyjne (np. aktualizacja 
danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP) złożone przez podmiot, który złożył kaucję. Nie ma zatem potrzeby dodatkowego powiadamiania naczelnika urzędu 
skarbowego. 
Podmiot dokonujący sprzedaży towarów wrażliwych zostanie obligatoryjnie usunięty z wykazu w przypadku stwierdzenia, że złożona kaucja gwarancyjna jest za niska, co będzie 
potwierdzone postanowieniem, na które służy zażalenie. Nastąpi to, gdy okaże się, że złożona kaucja gwarancyjna nie pokrywa przynajmniej 1/5 (z odchyleniem do 20%) wyso-
kości podatku należnego od dokonanych w danym miesiącu dostaw towarów wrażliwych lub będzie niższa niż 200 000 zł. Podmiot nie będzie jednak usuwany w przypadku, gdy 
wysokość złożonej przez niego kaucji gwarancyjnej będzie równa kwocie 3 000 000 zł lub będzie ją przekraczała.
W przypadku usunięcia z urzędu podmiotu z wykazu uzupełnienie kaucji gwarancyjnej do wysokości jednej piątej kwoty podatku należnego od dostaw towarów wrażliwych (nie 
mniej jednak niż 200 000 zł) stanowi podstawę do ponownego umieszczenia w ww. wykazie. Do usunięcia podmiotów z wykazu bez konieczności zawiadamiania ich o tym fakcie 
przez naczelnika urzędu skarbowego dochodzi z urzędu w następujących okolicznościach:

 w przypadku zwrotu całości kaucji gwarancyjnej (usunięcie z wykazu następuje ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym złożono wniosek o jej zwrot),
  w przypadku upływu terminu ważności kaucji gwarancyjnej lub jej części, jeżeli wskutek tego wysokość kaucji gwarancyjnej będzie niższa niż 200 000 zł (usunięcie z wykazu 

następuje ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie termin zwrotu kaucji gwarancyjnej),
 gdy podmiot został wykreślony z rejestru podatników VAT i z jakichś względów nie złożył wniosku o zwrot kaucji (usunięcie z wykazu następuje z dniem takiego wykreślenia),
  jeśli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podmiot ten nie istnieje lub pomimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania 

się z tym sprzedawcą.

Art. 106. [Faktura] 
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzają-

cą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostko-
wą bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności 
oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 
ust. 10 i art. 120 ust. 16.

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

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadcze-
nia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT 
czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium 
państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego 
i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości 
dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym 
charakterze.

uchylony
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3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych 
przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1–3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, 
o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospo-
darczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia 
faktury.

5. Przepisu ust. 4 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej 
z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, 
które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami.

6. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu dla 
nabywcy, który nie podał dla tej czynności numeru identyfikacyjnego, nadanego dla 
transakcji wewnątrzwspólnotowych przez państwo członkowskie właściwe dla nabyw-
cy, podatnik wystawia fakturę w trzech egzemplarzach; oryginał faktury jest wydawa-
ny nabywcy; jedną z kopii faktury podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, drugą 
przesyła w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy do biura wymiany informacji 
o podatku VAT.

7. W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspól-
notowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabyw-
ca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, mogą być 
wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić 
jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrz-
ne mogą być również wystawiane dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, sub-
wencji i innych dopłat o podobnym charakterze. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1) określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz 

sposób i okres ich przechowywania;
2) może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności;
3) może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmio-

ty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur 
w takich przypadkach.
9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, 

o których mowa w ust. 8, uwzględnia:
1) konieczność zapewnienia odpowiedniego dokumentowania dostawy towarów lub 

świadczenia usług i identyfikacji czynności dokonanych przez grupy podatników;
2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
3) stosowane techniki rozliczeń;
4) specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z liczbą lub rodzajem wykony-

wanych czynności.
10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, sposób 
i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, uwzględniając:
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1) konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży i identyfikacji czynności 
dokonanych przez grupy podatników;

2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
3) konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wystawcy faktury oraz koniecz-

ność zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności, niezaprzeczalności i nienaruszal-
ności wystawianym i przesyłanym fakturom;

4) stosowane techniki w zakresie wystawiania i przesyłania dokumentów w formie elek-
tronicznej i kodowania danych w tych dokumentach.
11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, może określić, w drodze rozporządzenia, zasady 
przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną, uwzględniając przepisy prawa Unii 
Europejskiej, potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku oraz 
stosowane techniki w zakresie przesyłania danych w formie elektronicznej i kodowania 
tych danych.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 
rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów, inny 
niż określony w art. 31a ust. 1 sposób przeliczania wykazywanych na fakturach 
kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, 
z uwzględnieniem specyfiki rozliczania należności z tytułu świadczenia tych usług 
lub dostaw tych towarów. 

Komentarz: Art. 106 ustawy o VAT został uchylony przez ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła 
w życie 1 stycznia 2014 r. Jego uchylenie wiąże się z wprowadzeniem bloku przepisów dotyczących fakturowania, tj. dodanych art. 106a–106q.

Brak odpowiednika Art. 106a. [Stosowanie przepisów rozdziału]
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz 
ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza po-
datku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez 
usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonu-
jącego dostawy towarów;

2) dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiada-
jącego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, 
a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej 
oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego 
na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, 
z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia 
jest terytorium:
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a)  państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do 
zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca 
i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę 
lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,

b) państwa trzeciego.

Komentarz: Art. 106a został dodany przez ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r. Określa ogólne zasady fakturowania. Reguluje, jakie czynności trzeba udokumentować polskimi fakturami.
I tak, fakturami dokumentuje się:
1)  dostawy towarów i świadczenia usług dokonywane przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku 
gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

    a)  państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumen-
tująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,

    b) państwa trzeciego,
2)  sprzedaż, tj. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Nie ma jednak obo-

wiązku wystawienia faktury – zgodnie z polskimi przepisami – gdy dostawcą lub usługodawcą jest podatnik zagraniczny, a dostawa lub usługa jest opodatkowana w Polsce (na 
zasadzie dostawy towarów opodatkowanych u nabywcy lub na zasadzie importu usług). Wtedy faktura jest wystawiana przez zagranicznego dostawcę lub usługodawcę według 
przepisów obowiązujących w państwie podmiotu zagranicznego wykonującego czynność (przy założeniu, że strony nie zawarły porozumienia w sprawie samofakturowania, tzn. 
wystawiania faktur w imieniu dostawcy lub usługodawcy przez nabywcę lub usługobiorcę).

Brak odpowiednika Art. 106b. [Obowiązek wystawienia faktury] 
1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a 
pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od 
wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej 
niebędącej podatnikiem;

2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju 
na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany 
w pkt 1;

4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, 
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrz-
wspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy 
powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.
2. Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzeda-

ży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów 
wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

3. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fak-
turę dokumentującą:
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1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa 
w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem 
tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnoto-
wej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, 

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118
– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od 
końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano 
całość lub część zapłaty.

Komentarz: Art. 106b został dodany przez ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r. Wskazuje, kiedy podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę. 
I tak, z art. 106b ust. 1 wynika, że podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
1)  sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości 

dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1,
3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1,
4)  otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.
Podatnik nie jest natomiast zobowiązany do wystawienia faktury dla sprzedaży zwolnionej z podatku. Dotyczy to sprzedaży zwolnionej z podatku:
1) przedmiotowo na mocy art. 43 ustawy o VAT,
2) na mocy przepisów wykonawczych,
3) występującej u podatników, których cała sprzedaż zwolniona jest z podatku na mocy art. 113 ustawy o VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe).

Od 1 stycznia 2014 r. w ww. przypadkach podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury (chyba że zażąda tego nabywca). Podatnik może jednak wystawić fakturę, jeśli 
tego chce. Podatnik będący nabywcą towarów lub usług, które są zwolnione z podatku i dla których nie wystawiono faktury bezpośrednio po ich wykonaniu, może żą-
dać wystawienia faktury. Jeśli zażąda faktury w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, świadczeniodawca 
ma obowiązek wystawienia faktury. Jeśli żądanie zostanie zgłoszone później, podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT). Może to 
jednak uczynić.

Brak odpowiednika Art. 106c. [Faktury wystawiane przez organy egzekucyjne] 
Faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której 

na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika:
1) organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji;
2) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Ko-

deksu postępowania cywilnego.

Komentarz: Art. 106c został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r.  Przepis ten zobowiązuje organy egzekucyjne i komorników sądowych do wystawiania faktur w imieniu i na rzecz dłużnika. 
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Brak odpowiednika Art. 106d. [Wystawianie faktur przez nabywcę] 
1. Podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary lub usługi od 

podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:
1) dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,
2) o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
3) dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa 

w art. 106a pkt 2 lit. b
– jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawia-
nia faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura 
zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

2. Faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona 
przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy, o którym 
mowa w art. 18a.

Komentarz: Art. 106d został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r. Przepis ten reguluje zasady wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika przez upoważnione przez niego osoby trzecie, w szczególności przez przedstawiciela podat-
kowego, o którym mowa w art. 18a ustawy o VAT.

Brak odpowiednika Art. 106e. [Treść faktury]
1. Faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;
2)  kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jedno-

znaczny identyfikuje fakturę; 
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
4)  numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 

z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
5)  numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on to-
wary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6)  datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę 
otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest 
określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
9)  cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową 

netto);
10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu 

wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostko-
wej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez 
kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku;
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13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi 
stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczą-
ce poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem;
16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których 

obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 
– wyrazy „metoda kasowa”;

17) w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 – wyraz „samofakturowa-
nie”;

18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym 
do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym 
charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”;

19) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie 
art. 82 ust. 3 – wskazanie:
a)  przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie któ-

rego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
b)  przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę to-

warów lub takie świadczenie usług, lub
c)  innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadcze-

nie usług korzysta ze zwolnienia;
20) w przypadku, o którym mowa w art. 106c – nazwę i adres organu egzekucyjnego 

lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określo-
nym dla podatnika – imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;

21) w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przed-
stawiciela podatkowego – nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatko-
wego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na 
potrzeby podatku;

22) w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki 
transportu – datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
a)  przebieg pojazdu – w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 

pkt 10 lit. a,
b)  liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu – w przypadku 

jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków po-
wietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;

23) w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o któ-
rym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji 
trójstronnej (procedurze uproszczonej) – dane określone w art. 136;
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24) w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
a)  numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 

poprzedzony kodem PL,
b)  numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany 

na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, 
zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości do-
danej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

2. W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania 
stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura – w zakresie danych określo-
nych w ust. 1 pkt 1–17 – powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1–8 
i 15–17, a także wyrazy „procedura marży dla biur podróży”.

3. W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjo-
nerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 
ust. 4 i 5 marża, faktura – w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1–17 – powinna 
zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1–8 i 15–17, a także odpowiednio 
wyrazy „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub 
„procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

4. Faktura nie zawiera:
1) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym 

do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub 
usługobiorca – danych określonych w ust. 1 pkt 12–14;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 16 – danych określonych w ust. 1 pkt 4;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 3 pkt 2 – danych określonych w ust. 1 

pkt 12–14.
5. Faktura może nie zawierać:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a – danych określonych w ust. 1 
pkt 10 i 12–14;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. b – danych określonych w ust. 1 
pkt 5 i 12–14;

3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 
100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro – danych określonych w ust. 1 pkt 3 
dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11–14, pod warunkiem 
że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę 
podatku.
6. Przepisu ust. 5 pkt 3 nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z tery-

torium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, sprzedaży, dla której nie jest 
na fakturze podawany numer, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wewnątrzwspólnotowej 
dostawy towarów oraz w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a.

7. Kwotę podatku w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych 
usług objętych daną stawką podatku podatnik może obliczyć według następują-
cego wzoru:
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KP = 
WB x SP

         100 + SP
gdzie:
KP – oznacza kwotę podatku,
WB – oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką 
podatku, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto),
SP – oznacza stawkę podatku.

8. W przypadku gdy podatnik oblicza kwotę podatku zgodnie z ust. 7, zamiast ceny 
jednostkowej netto podatnik może wykazywać na fakturze cenę wraz z kwotą podatku 
(cenę jednostkową brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto – wartość sprzedaży 
brutto.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, sumę wartości sprzedaży netto stanowi 
różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszcze-
gólne stawki podatku.

10. Podatnik może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości 
poszczególnych dostarczonych towarów i wykonanych usług wykazanych w tej faktu-
rze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowa-
nia jednostkowych kwot podatku.

11. Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie ob-
cej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych 
dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wy-
kazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

Komentarz: Art. 106e został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r. 
Wymienia elementy, jakie powinna zawierać faktura od 1 stycznia 2014 r. Część regulacji stanowi odzwierciedlenie dotychczasowych, obowiązujących w tym zakresie do końca 2013 r. 
przepisów wykonawczych. Zatem od 1 stycznia 2014 r. zasadniczą zmianą w tym zakresie będzie nadanie rangi ustawowej tym unormowaniom, przy niewielkiej ich modyfikacji.

Brak odpowiednika Art. 106f. [Faktura zaliczkowa]
1. Faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, powinna zawierać:

1) dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1–6;
2) otrzymaną kwotę zapłaty;
3) kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

KP = 
ZB x SP

         100 + SP
gdzie:
KP – oznacza kwotę podatku,
ZB – oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,
SP – oznacza stawkę podatku;
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4) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamó-
wionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku 
oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.
2. Przepisy art. 106e ust. 1 pkt 16–21 i 24 oraz ust. 2–6, 10 i 11 stosuje się odpo-

wiednio.
3. Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wy-

stawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług 
pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza 
się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie czę-
ści zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać 
numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

4. W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzyma-
nie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur 
powinna zawierać również numery poprzednich faktur.

Komentarz: Art. 106f został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r. Wymienia elementy, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa od 1 stycznia 2014 r. W większości przepis te stanowi odzwierciedlenie dotychczasowego, obowiązującego 
w tym zakresie do końca 2013 r. przepisu rozporządzenia wykonawczego.

Brak odpowiednika Art. 106g. [Wystawianie faktur]
1. Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymu-

je nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 106c, faktura jest wystawiana w trzech eg-

zemplarzach, z których jeden jest wydawany nabywcy, drugi – podmiot ją wystawiają-
cy pozostawia w swojej dokumentacji, a trzeci – przekazuje dłużnikowi.

3. W przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej:
1) podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania fak-

tur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy,
2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1, przesyła je lub udostępnia podat-

nikowi, który upoważnił go do wystawiania faktur, z uwzględnieniem zasad 
wynikających z procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego 
sprzedaży,

3) nabywca, o którym mowa w art. 106k ust. 1, przesyła je lub udostępnia wystawcy 
faktury,

4) podmiot, o którym mowa w art. 106c, przesyła je lub udostępnia nabywcy i dłużnikowi
– zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

4. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu na 
rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4, podatnik, w terminie 14 dni od 
dnia dokonania dostawy, przesyła kopię wystawionej faktury lub dane w niej zawarte 
do wyznaczonej jednostki, o której mowa w art. 97 ust. 17.
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Komentarz: Art. 106g został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r.
W dalszym ciągu będzie obowiązywać zasada, że faktury wystawiamy w dwóch egzemplarzach. Ale w przypadku faktur wystawianych przez organy egzekucyjne i komorników 
sądowych obowiązuje zasada wystawiania trzech egzemplarzy faktury: jeden jest wydawany nabywcy, drugi pozostaje u podmiotu ją wystawiającego, a trzeci egzemplarz jest 
przekazywany dłużnikowi.
Natomiast w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4, podatnik, w terminie 14 dni od dnia 
dokonania dostawy, przesyła kopię wystawionej faktury lub dane w niej zawarte do wyznaczonej jednostki, o której mowa w art. 97 ust. 17, tj. naczelnika urzędu skarbowego lub 
wyznaczonej przez ministra jednostki organizacyjnej.

Brak odpowiednika Art. 106h. [Faktura dotycząca sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy 
rejestrującej]

1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu 
kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się 
paragon dokumentujący tę sprzedaż.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota po-
datku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

3. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestro-
wanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji para-
gon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za faktu-
rę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

Komentarz: Art. 106h został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r. Przepis ten reguluje przypadki, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Otóż tak jak było to uregulowane i praktykowane dotychczas, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej z zastosowaniem kasy rejestrującej, do egzemplarza 
faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Nie dotyczy to sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy reje-
strującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.
Natomiast w przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej z zastosowaniem kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon 
dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Brak odpowiednika Art. 106i. [Terminy wystawienia faktury] 
1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2–8.
2. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano ca-

łość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie 
później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość 
lub część zapłaty od nabywcy.
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 3. Fakturę wystawia się nie później niż:
1) 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 

pkt 3 lit. a;
2) 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 

pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4;
3) 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a 

ust. 5 pkt 3 lit. c;
4) z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

4. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy 
umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później 
niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12, fakturę wystawia się nie później 
niż:
1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
2) 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwro-

tu opakowania.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3, fakturę wystawia się:

1) zgodnie z ust. 1 i 2 – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do koń-
ca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano 
całość lub część zapłaty;

2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia 
faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.
7. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2)  otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości 

lub części zapłaty. 
8. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świad-

czenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera 
informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Komentarz: Art. 106i został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r. Określa nowe terminy wystawiania faktur. 
Nową zasadą ogólną – w zakresie terminu wystawienia faktury – jest to, że fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym czynność została 
wykonana (tj. wydano towar bądź wykonano usługę). Wydłużony termin będzie obowiązywał również w przypadku faktur zaliczkowych. W związku z otrzymaniem zaliczki przed 
realizacją świadczenia (jeśli skutkuje ona powstaniem obowiązku podatkowego) podatnik będzie musiał wystawić fakturę nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu otrzymania zapłaty.
Od tej ogólnej reguły będą obowiązywały wyjątki, w przypadku których fakturę wystawi się nie później niż:
1) 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) (usługi budowlane i budowlano-montażowe);
2)  60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b) (książki, z wyłączeniem map i ulotek, czasopisma, magazyny drukowane), z zastrze-

żeniem przypadków, gdy przewidziane są zwroty – wówczas termin wyniesie 120 dni od pierwszego wydania;
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3) 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c) (usługi druku);
4)  z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 (media, najem, leasing, stała obsługa prawna, ochrona itp.).
Przy dostawie towarów z opakowaniami zwrotnymi fakturę wystawia się nie później niż:
1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania,
2) 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.
Nowością (również przy ogólnych zasadach fakturowania) będzie wystawienie faktury przed wykonaniem świadczenia czy otrzymaniem zapłaty. Z tym że faktury nie będą mogły 
być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
Jeżeli jednak faktura będzie dotyczyła świadczeń wymienionych w art. 19a ust. 3 (okresowe usługi), ust. 4 (okresowe dostawy) i ust. 5 pkt 4 (m.in. media, najem, leasing, stała 
obsługa prawna, ochrona), wówczas będzie mogła być wystawiona jeszcze wcześniej, pod warunkiem że zamieścimy w niej informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Brak odpowiednika Art. 106j. [Faktury korygujące] 
1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b 

ust. 1 pkt 4,
5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub 

w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
– podatnik wystawia fakturę korygującą.

2. Faktura korygująca powinna zawierać:
1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6,
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;
5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku na-

leżnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty 
podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek po-
datku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.
3. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do 

wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jedne-
go odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:
1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany 

opust lub obniżka;
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2) może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (ro-
dzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Komentarz: Art. 106j został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.
Przepis ten reguluje zasady wystawiania faktur korygujących. Stanowią zasadniczo odzwierciedlenie regulacji obowiązujących w tym zakresie do 31 grudnia 2013 r. w rozporzą-
dzeniu w sprawie faktur. 

Brak odpowiednika Art. 106k. [Nota korygująca] 
1. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wy-

jątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15, może 
wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

2. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.
3. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
2) numer kolejny i datę jej wystawienia;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adre-

sy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 
a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowa-
ny na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

4) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone 
w art. 106e ust. 1 pkt 1–6;

5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.
4. Przepisy ust. 1–3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur ko-

rygujących.

Komentarz: Art. 106k został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.  Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r. Przepis ten reguluje zasady wystawiania not korygujących, które wbrew wcześniejszym zapowiedziom ustawodawca pozostawił.
Treść nowego przepisu stanowi odzwierciedlenie regulacji obowiązujących w tym zakresie do 31 grudnia 2013 r. w rozporządzeniu w sprawie faktur.

Brak odpowiednika Art. 106l. [Duplikat faktury]
1. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:

1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wysta-
wia ponownie fakturę:
a)  na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posia-

daniu podatnika,
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie 
fakturę:
a)  na wniosek podatnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w po-

siadaniu nabywcy,
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika;
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3) podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie fakturę:
a)  na wniosek nabywcy lub dłużnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze bę-

dącej w posiadaniu tego podmiotu,
b)  zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika.
2. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę 

jej wystawienia.
3. Do faktur wystawionych ponownie przepisu art. 106g ust. 4 nie stosuje się.

Komentarz: Art. 106l został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.  Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r. Przepis ten reguluje zasady wystawiania duplikatów faktur. Treść nowego przepisu stanowi odzwierciedlenie regulacji obowiązujących w tym zakresie do 31 grudnia 2013 r. 
w rozporządzeniu w sprawie faktur.

Brak odpowiednika Art. 106m. [Faktury elektroniczne]
1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralno-

ści treści i czytelności faktury.
2. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamo-

ści dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.
3. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono da-

nych, które powinna zawierać faktura.
4. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury 

można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wia-
rygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem 
usług.

5. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność 
pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególno-
ści, w przypadku wykorzystania:
1) bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, 
z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfi-
katu, lub

2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego 
modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wy-
miany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodze-
nia faktury i integralność jej danych.

Komentarz: Art. 106m został wprowadzony ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r.
Przepis ten stanowi o warunkach stosowania faktur elektronicznych. Nowe przepisy nieco liberalizują obowiązujące w tym zakresie wymogi. Ponadto są powtórzeniem regulacji 
obowiązujących  od 1 stycznia 2013 r. na podstawie rozporządzenia MF z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz 
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.



63Dodatek do Biuletynu VAT nr 1/2014 www.bv.infor.pl

Brak odpowiednika Art. 106n. [Akceptacja odbiorcy]
1. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.
2. W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jedno-

cześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych 
faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszyst-
kie te dane.

Komentarz: Art. 106n został wprowadzony ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r.
Przepis ten stanowi o warunkach stosowania faktur elektronicznych. Nowe przepisy nieco liberalizują obowiązujące w tym zakresie wymogi. Ponadto są powtórzeniem regulacji 
obowiązujących  od 1 stycznia 2013 r. na podstawie rozporządzenia MF z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz 
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Brak odpowiednika Art. 106o. [Delegacja ustawowa]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze roz-

porządzenia, przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż 
określony w art. 106e, oraz zakres tych danych, uwzględniając:
1) konieczność zapewnienia odpowiedniego dokumentowania dostawy towarów lub 

świadczenia usług i identyfikacji czynności dokonanych przez niektóre kategorie 
podatników;

2) niską wartość transakcji lub specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną 
z liczbą lub rodzajem wykonywanych czynności.

Komentarz: Art. 106o został dodany przez ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r. Zawiera delegację dla Ministra Finansów do wydania przepisów wykonawczych w zakresie fakturowania.

Brak odpowiednika Art. 106p. [Delegacja ustawowa]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozpo-

rządzenia, w odniesieniu do niektórych rodzajów towarów lub usług, inny niż określony 
w art. 31a ust. 1 sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach 
obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, z uwzględnieniem spe-
cyfiki rozliczania należności z tytułu dostaw tych towarów lub świadczenia tych usług.

Komentarz: Art. 106p został dodany przez ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r. Zawiera delegację dla Ministra Finansów do wydania przepisów wykonawczych w zakresie fakturowania.

Brak odpowiednika Art. 106q. [Delegacja ustawowa]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozpo-

rządzenia, późniejsze niż określone w art. 106i terminy wystawiania faktur, uwzględ-
niając specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z liczbą lub rodzajem 
wykonywanych czynności.
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Komentarz: Art. 106q został dodany przez ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r. Zawiera delegację dla Ministra Finansów do wydania przepisów wykonawczych w zakresie fakturowania.

Art. 108. [Obowiązek zapłaty kwoty podatku] 
Brak odpowiednika

Art. 108. [Obowiązek zapłaty kwoty podatku] 
(…) 3. W przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 12a, do zapłaty podatku jest obo-

wiązana organizacja pożytku publicznego.

Komentarz: Art. 108 ust. 3 został dodany ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 paździer-
nika 2013 r.
Z dniem 1 października 2013 r. uległ rozszerzeniu zakres zwolnienia od podatku w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. Przed wejściem w życie tej zmiany zwolnione były tylko dostawy produktów spożywczych dokonywane przez producentów na rzecz organizacji pożytku pub-
licznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. W wyniku dokonanej zmiany zwolnieniem zostali objęci również inni podatnicy 
VAT przekazujący żywność tym organizacjom na cele charytatywne (art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT).
Warunkiem zastosowania zwolnienia jest posiadanie przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku pub-
licznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.
Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, w przypadku gdy:

 określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji lub
 wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

W przypadku braku stosownej dokumentacji lub wykorzystania towarów niezgodnie z deklarowanym celem to organizacja pożytku publicznego będzie obowiązana do zapłaty 
podatku od tej dostawy, obejmującej produkty spożywcze, do dostawy których zostało zastosowane ww. zwolnienie.

Art. 109. [Ewidencja sprzedaży] 
1. Podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani 

prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokona-
niem sprzedaży w dniu następnym.

(…) 3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwol-
nione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na 
podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty 
określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatko-
wania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę 
podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego 
lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia de-
klaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 
– dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji 
podatkowej.

3a. Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium 
kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez 
podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając mo-

Art. 109. [Ewidencja sprzedaży]
1. Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 

ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jed-
nak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

(…) 3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności 
zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na pod-
stawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podat-
ku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: 
kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opo-
datkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające 
kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbo-
wego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia 
deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 
oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia 
deklaracji podatkowej.

3a. Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium 
kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez 
podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając mo-
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ment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczo-
nych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 19 ust. 19a i 19b.

ment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczo-
nych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1–3 i 8. 

Komentarz: Nowelizacja art. 109 została dokonana ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła 
w życie 1 stycznia 2014 r. 
Jest to zmiana redakcyjna wynikająca ze zmiany wprowadzonej w art. 113 ust. 1 i 9 (zwolniona z VAT jest sprzedaż, a nie podatnik) oraz zastąpienia art. 19, który do końca 
2013 r. regulował moment powstania obowiązku podatkowego, przez art. 19a ustawy o VAT.

Art. 111. [Zastosowanie kas rejestrujących]
Brak odpowiednika

(…) 5. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązu-
jących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest po-
datnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy 
dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku 
mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty zło-
żenia wniosku przez podatnika.

Art. 111. [Zastosowanie kas rejestrujących]
 (…) 1a. Do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza 

się kwoty podatku należnego.
(…) 5. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązu-

jących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest po-
datnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 
i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy 
podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie 
do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Komentarz: Nowelizacja art. 111 została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła 
w życie 1 stycznia 2014 r.
Doprecyzowano poprzez dodanie ust. 1a, że do obrotu podlegającego ewidencjonowaniu nie wlicza się kwoty podatku. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny wynikający 
ze zmiany wprowadzonej w art. 113 ust. 1 i 9 (zwolniona z VAT jest sprzedaż, a nie podatnik).

Brak odpowiednika Art. 112a. [Sposób przechowywania faktur] 
1. Podatnicy przechowują:

1) wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione 
ponownie,

2) otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie
– w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszuka-
nie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od 
momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego.

2. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju 
są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium 
kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub 
organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do 
tych faktur.
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4. Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej 
na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o któ-
rych mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej 
– również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Komentarz: Art. 112a został dodany przez ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r.
Przepisy te regulują kwestie przechowywania i udostępniania faktur. Uregulowania tego artykułu stanowią, co do zasady, odzwierciedlenie zasad określonych rozporządzeniem 
MF z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej.

Art. 113. [Zwolnienie podatkowe] 
1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej 

nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości 
sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dosta-
wy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także 
towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez 
podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlega-
jących amortyzacji.

3. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnie-
nia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza 
do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika 
nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego 
działalności rolniczej.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określo-
nego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelni-
ka urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, 
z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed 
dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

Art. 113. [Zwolnienie podatkowe] 
1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których 

wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 
150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:
1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium 

kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od po-

datku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 
ust. 3, z wyjątkiem:
a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,
c) usług ubezpieczeniowych
– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodo-
wym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych podlegających amortyzacji.

uchylony

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określo-
nego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelni-
ka urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, 
a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywa-
nie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej 
wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.
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5. Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie 
ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie 
przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia 
tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą 
naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należ-
nego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę 
podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty 
podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed 
dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:
1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym 

nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz
2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 

14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.
6. Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 5, stanowi iloczyn ilości towa-

rów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę 
towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.

7. Przepis ust. 5 stosuje się również do podatników, którzy rezygnują ze zwolnienia, 
o którym mowa w:
1) ust. 1 lub
2) ust. 9 – w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego 

wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy wykonali pierwszą czynność
– pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygna-
cji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.

8. (uchylony)
9. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności 

określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego war-
tość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospo-
darczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działal-
ności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, 
zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodat-
kowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, 
a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. Przepis 
ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego 
zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym 
utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze 
zwolnienia określonego w ust. 1.

Brak odpowiednika

5. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy 
kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą 
przekroczono tę kwotę.

uchylony

uchylony

9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynające-
go w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli 
przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu 
prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, 
w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie 
roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czyn-
ności, którą przekroczono tę kwotę.

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygno-
wał z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, 
w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie sko-
rzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

11a. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizycz-
ną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia 
od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wy-
konywanie czynności, o których mowa w art. 5.



68USTAWA O VAT

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

(…) 13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów 
i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której po-
datnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 
pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:
1) dokonujących dostaw:

a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
b)  towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycz-

nej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku 
akcyzowym,

c) nowych środków transportu,
d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi ju-
bilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia:
1) (uchylony);
2) listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem 

klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

(…) 13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:
1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b)  towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
– wyrobów tytoniowych,
–  samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez po-

datnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwa-
łych podlegających amortyzacji,

c)  budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 
ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:
a) prawnicze,
b)  w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą 

i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporzą-
dzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;
3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

uchylony

Komentarz: Art. 113 ust. 1 został znowelizowany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 
1 stycznia 2014 r.
Przede wszystkim od 1 stycznia 2014 r. zmienił się art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, który określa, jakiej sprzedaży nie wliczamy, ustalając limit pozwalający na korzystanie ze zwolnienia 
z VAT. I tak, od 1 stycznia 2014 r. do wartości sprzedaży nie wliczamy:

 wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 

ustawy, z wyjątkiem:
a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,
c) usług ubezpieczeniowych,
– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,
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 odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
podlegających amortyzacji.
Niekorzystną dla podatników zmianą jest obowiązek wliczania do kwoty limitu wartości sprzedaży zwolnionej z VAT, uzyskanej z tytułu:

 transakcji związanych z nieruchomościami,
 usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy o VAT (chodzi tu o niektóre usługi finansowe),
 usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.
Ta zmiana powoduje, że obrót uzyskany w tytułu wymienionych transakcji będzie wchodził do limitu, od którego wysokości zależy zachowanie lub utrata prawa do zwolnienia 
z opodatkowania. Do końca 2013 r. do wartości sprzedaży nie wliczało się usług zwolnionych z VAT.
Od 1 stycznia 2014 r. sprzedaż samochodu osobowego (innego niż nowy środek transportu), stanowiącego u podatnika środek trwały podlegający amortyzacji, nie powoduje 
utraty prawa do zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Dotychczas podatnik, dokonując sprzedaży używanego samochodu osobowego, tracił prawo do zastosowania 
zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT, ponieważ samochód ten stanowił towar opodatkowany podatkiem akcyzowym. W tej sytuacji nie było istotne, że dla 
tej transakcji na podatniku dokonującym sprzedaży nie ciążył obowiązek w podatku akcyzowym. 
W przypadku utraty prawa do zwolnienia w wyniku przekroczenia kwoty limitu w wys. 150 000 zł zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Zatem 
cała transakcja, której dokonanie spowoduje utratę prawa do zwolnienia, objęta zostanie opodatkowaniem VAT.  

Art. 117. [Zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur] 
Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający pro-

dukty rolne jest zwolniony z obowiązku:
1) wystawiania faktur, o których mowa w art. 106;
2) prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
3) składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
4) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Art. 117. [Zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur] 
Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający pro-

dukty rolne jest zwolniony z obowiązku:
1) wystawiania faktur;
2) prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
3) składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
4) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Komentarz: Art. 117 został znowelizowany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r. i ma charakter porządkujący. Jest związana z uchyleniem art. 106 ustawy o VAT. Nie wprowadza żadnych merytorycznych zmian.

Art. 119. [Opodatkowanie usług turystyki]
(…) 5. W przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik oprócz usług 

nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń 
w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, zwanych dalej „usługami własnymi”, 
odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesie-
niu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu
określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio prze-
pisy art. 29.

(…) 10. Podatnik, o którym mowa w ust. 3, w wystawionych przez siebie fakturach nie 
wykazuje kwot podatku.

Art. 119. [Opodatkowanie usług turystyki]
(…) 5. W przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki, oprócz usług nabywanych 

od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, podatnik wykonuje we włas-
nym zakresie część świadczeń w ramach tej usługi, zwanych dalej „usługami własnymi”, 
odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesie-
niu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu
określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio prze-
pisy art. 29a.

uchylony

Komentarz: Zmiana w art. 119 ust. 5 została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła 
w życie 1 stycznia 2014 r. Ma charakter techniczny, jest związana z uchyleniem art. 29 i zastąpieniem go art. 29a ustawy o VAT.
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Art. 120. [Dostawa towarów używanych i dzieł sztuki]
1. Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:
Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika
Brak odpowiednika
(…) 4. W przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie to-

warów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych 
uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowa-
nych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca 
różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, 
pomniejszona o kwotę podatku.

(…) 6. Przez łączną wartość dostaw rozumie się sumę kwot, które mają zapłacić po-
szczególni nabywcy przedmiotów kolekcjonerskich, a przez łączną wartość nabyć rozu-
mie się sumę poszczególnych kwot nabycia.

(…) 16. Podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie może oddzielnie wykazywać na 
wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy 
opodatkowaniu podlega marża. 

Art. 120. [Dostawa towarów używanych i dzieł sztuki]
1. Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

(…) 5)  przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub 
ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając 
w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą 
dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz 
koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpie-
czenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa 
w art. 29a ust. 7;

6) przez kwotę sprzedaży rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których 
mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika;

7) przez łączną wartość dostaw rozumie się sumę poszczególnych kwot sprzedaży;
8) przez łączną wartość nabyć rozumie się sumę poszczególnych kwot nabycia.
(…) 4. W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł 

sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego po-
datnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodat-
kowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą 
nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

uchylony

uchylony

Komentarz: Zmiany w art. 120 zostały wprowadzone ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany weszły w życie 
1 stycznia 2014 r.
Nowe przepisy wprowadzają definicję:

 kwoty sprzedaży,
 łącznej wartości dostaw i nabyć.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

Art. 127. [Sprzedawcy]
(…) 3. Sprzedawcami nie mogą być podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie 

art. 113 ust. 1 i 9.

Art. 127. [Sprzedawcy]
(…) 3. Sprzedawcami nie mogą być podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od 

podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Komentarz: Zmiana w art. 127 została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.  Zmiana weszła 
w życie 1 stycznia 2014 r. Ma charakter redakcyjny, jest związana ze zmianą brzmienia art. 113 ust. 1 i 9.
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Art. 136. [Uznanie nabycia towarów za opodatkowane] 
1. W przypadku gdy w procedurze uproszczonej drugim w kolejności podatnikiem, 

o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, jest podatnik wymieniony w art. 15, uznaje 
się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało u niego opodatkowane, jeżeli 
wystawił on ostatniemu w kolejności podatnikowi VAT fakturę zawierającą, oprócz da-
nych wymienionych w art. 106, następujące informacje:
1) adnotację „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135–138 ustawy o ptu” lub 

„VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”;
2) stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostat-

niego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;
3) numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, który jest stosowany przez niego 

wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości 
dodanej;

4) numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatnie-
go w kolejności podatnika.

Art. 136. [Uznanie nabycia towarów za opodatkowane] 
1. W przypadku gdy w procedurze uproszczonej drugim w kolejności podatnikiem, 

o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, jest podatnik wymieniony w art. 15, uzna-
je się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało u niego opodatkowane, jeżeli 
wystawił on ostatniemu w kolejności podatnikowi VAT fakturę zawierającą, oprócz da-
nych wymienionych w art. 106e, następujące informacje: 
1) adnotację „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135–138 ustawy o ptu” lub 

„VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”;
2) stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostat-

niego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;
3) numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, który jest stosowany przez niego 

wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości 
dodanej;

4) numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatnie-
go w kolejności podatnika.

Komentarz: Zmiana w art. 136 została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 
1 stycznia 2014 r. Ma charakter redakcyjny, jest związana z uchyleniem art. 106 i zastąpieniem go nowym art. 106a.

Art. 138. [Informacje] 
1. Podatnik wymieniony w art. 15, do którego ma zastosowanie procedura uprosz-

czona, jest obowiązany, oprócz danych określonych w art. 109 ust. 3, podać w prowa-
dzonej ewidencji następujące informacje:
(…) 2) w przypadku gdy jest ostatnim w kolejności podatnikiem:

a)  obrót z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy w rozumieniu art. 135 ust. 1 
pkt 4 lit. a oraz kwotę podatku przypadającą na tę dostawę, która stanowi u nie-
go wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

Art. 138. [Informacje] 
1. Podatnik wymieniony w art. 15, do którego ma zastosowanie procedura uprosz-

czona, jest obowiązany, oprócz danych określonych w art. 109 ust. 3, podać w prowa-
dzonej ewidencji następujące informacje:
(…) 2) w przypadku gdy jest ostatnim w kolejności podatnikiem:

a)  obrót (bez kwoty podatku) z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy w rozu-
mieniu art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz kwotę podatku przypadającą na tę dosta-
wę, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

Komentarz: Zmiana w art. 138 została wprowadzona ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.  Zmiana weszła 
w życie 1 stycznia 2014 r. Ma charakter redakcyjny, jest związana z określeniem, że pojęcie „obrót” nie obejmuje kwoty podatku.

Art. 146a. [Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013]
W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącz-

nika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Art. 146a. [Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2016] 
W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącz-

nika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.
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Komentarz: Art. 146a został zmieniony ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 31 grudnia 
2013 r. 
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom obecnie obowiązujące podwyższone stawki VAT będą obowiązywały do końca 2016 r., a nie, jak zapowiadano, do końca 2013 r.

Art. 146c. [Kwota podatku naliczonego z tytułu dostawy nowego środka transportu]
W okresie, o którym mowa w art. 146a, na potrzeby art. 86 ust. 20, kwotą podat-

ku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej z tytułu 
dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawar-
tego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo 
podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego 
środka.

Art. 146c. [Kwota podatku naliczonego z tytułu dostawy nowego środka transportu] 
W okresie, o którym mowa w art. 146a, na potrzeby art. 86 ust. 2 pkt 7, kwo-

tą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej 
z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku 
zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, 
albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia 
tego środka.

Komentarz: Art. 146c został zmieniony ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r.
Zmiana ma charakter redakcyjny związany z przywołaniem właściwego przepisu art. 86 ust. 2 pkt 7, zamiast art. 86 ust. 20.

Art. 146f. [Stawki podatku uzależnione od relacji państwowego długu publicznego 
do produktu krajowego brutto]

(…) 3. W przypadku gdy nie nastąpi przekroczenie relacji państwowego długu pub-
licznego do produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1 lub 2, a relacja pań-
stwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 
31 grudnia 2013 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 
2014 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”, przekracza 55%:
1) w okresach od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz od dnia 1 stycznia 

2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio;
2) w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., przepis ust. 1 pkt 2 stosuje 

się odpowiednio;
3) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przepis ust. 1 pkt 3 

stosuje się odpowiednio.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3, podwyższenia stawek, o którym mowa 

w tych przepisach, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.), według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia 2012 r. albo 31 grudnia 2013 r., 
nie przekracza 55%.

Art. 146f. [Stawki podatku uzależnione od relacji państwowego długu publicznego 
do produktu krajowego brutto]

uchylony

4. W przypadku określonym w ust. 2  podwyższenia stawek, o którym mowa w tych 
przepisach, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 i 938), według 
stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., nie przekracza 55%.

Komentarz: Art. 146f został zmieniony ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 31 grudnia 
2013 r. Art. 146f ust. 4 stanowi o niestosowaniu przepisów ust. 2 przewidujących podwyższenie, w określonych tymi przepisami sytuacjach, stawek podatku w przypadku, gdy 
relacja kwoty ustalonej zgodnie z przepisami o finansach publicznych do PKB według stanu odpowiednio na 31 grudnia 2012 r. nie będzie przekraczać 55%.
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Art. 146g. [Obliczanie kwoty podatku należnego dla usług, w tym w zakresie handlu 
i gastronomii] 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 
pkt 1, dla usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na 
potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1) 19,36% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 24%;
2) 8,26% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 9%;
3) 5,66% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 6%.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 albo ust. 3 
pkt 2, dla usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na 
potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1) 20% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 25%;
2) 9,09% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 10%.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 
pkt 3, dla usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na 
potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1) 18,70% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;
2) 7,41% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%.

Art. 146g. [Obliczanie kwoty podatku należnego dla usług, w tym w zakresie handlu 
i gastronomii]

1. W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1, dla usług, 
w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, 
jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1) 19,36% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 24%;
2) 8,26% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 9%;
3) 5,66% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 6%.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2, dla usług, 
w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, 
jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1) 20% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 25%;
2) 9,09% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 10%.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, dla usług, 
w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, 
jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1) 18,70% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;
2) 7,41% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%.

Komentarz: Art. 146g został zmieniony ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 31 grudnia 
2013 r. Zmiana ma charakter techniczny polegający na przywołaniu właściwych przepisów, których numeracja uległa zmianie po nowelizacji ustawy.

Art. 146h. [Kwota podatku naliczonego na potrzeby art. 86 ust. 20] 
Na potrzeby art. 86 ust. 20 kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca rów-

nowartość:
1) 23%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 

albo ust. 3 pkt 3,
2) 24%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 

albo ust. 3 pkt 1,
3) 25%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 

albo ust. 3 pkt 2
– kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż 
kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumen-
cie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego 
nabycia tego środka.

Art. 146h. [Kwota podatku naliczonego na potrzeby art. 86 ust. 2 pkt 7] 
Na potrzeby art. 86 ust. 2 pkt 7 kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca 

równowartość:
1) 23%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 

pkt 3,
2) 24%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 

pkt 1,
3) 25%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 

pkt 2
– kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż 
kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumen-
cie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego 
nabycia tego środka.

Komentarz: Art. 146h został zmieniony ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 31 grudnia 
2013 r. Zmiana ma charakter techniczny, polegający na przywołaniu właściwych przepisów, których numeracja uległa zmianie po nowelizacji ustawy.
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Art. 146i. [Możliwość obniżania stawki podatku dla dostaw niektórych towarów 
i świadczenia niektórych usług] 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 
obniżać stawki podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług 
albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stoso-
wania obniżonych stawek, do wysokości:
(…) 2)  5%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 

albo ust. 3 pkt 3,
3)  6%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 

albo ust. 3 pkt 1,
4)  7%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 

albo ust. 3 pkt 2,
5)  8%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 

albo ust. 3 pkt 3,
6)  9%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 

albo ust. 3 pkt 1,
7)  10%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 

pkt 2 albo ust. 3 pkt 2
– uwzględniając specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług, 
przebieg realizacji budżetu państwa oraz przepisy Unii Europejskiej.

Art. 146i. [Możliwość obniżania stawki podatku dla dostaw niektórych towarów 
i świadczenia niektórych usług] 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 
obniżać stawki podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług 
albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stoso-
wania obniżonych stawek, do wysokości:
(…) 2)  5%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 

pkt 3,
3)  6%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 

pkt 1,
4)  7%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 

pkt 2,
5)  8%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 

pkt 3,
6)  9%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 

pkt 1,
7)  10%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 

pkt 2 
– uwzględniając specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług, 
przebieg realizacji budżetu państwa oraz przepisy Unii Europejskiej.

Komentarz: Art. 146i został zmieniony ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 31 grudnia 
2013 r. Zmiana ma charakter techniczny, polegający na przywołaniu właściwych przepisów, których numeracja uległa zmianie po nowelizacji ustawy.

Załącznik nr 3
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSO-

KOŚCI 8%

Poz. 
Symbol 

PKWiU 2008 
Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

107 bez względu 
na symbol PKWiU 

Foteliki do przewozu dzieci w samochodach

Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludo-
wego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Ko-
misji Artystycznej i Etnograficznej

Załącznik nr 3
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSO-

KOŚCI 8%

Poz. 
Symbol 

PKWiU 2008 
Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

107 bez względu 
na symbol PKWiU 

Foteliki do przewozu dzieci w samochodach

skreślony

Komentarz: Załącznik nr 3 został znowelizowany przez ustawę z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła 
w życie 1 października 2013 r. 

W załączniku nr 3 po poz. 107 w kol. 3 ustawodawca skreślił słowa „Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej 
Komisji Artystycznej i Etnograficznej”. Zmiana o charakterze porządkowym związana z uchyleniem od 1 kwietnia 2013 r. poz. 108–128 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
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Załącznik nr 11
WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
1 ex 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali 

– wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, 
otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpa-
dów lub złomu

2 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; po-
piół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wy-
łącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

3 38.11.51.0 Odpady szklane

4 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe

5 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych

6 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

7 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte 
ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

8 ex 38.32.29.0 Surowce wtórne z pozostałych metali – wyłącznie odpady 
i złom

Załącznik nr 11
WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
1 2 3
1 24.10.12.0 Żelazostopy
2 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
3 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, 

ze stali niestopowej
4 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, 

ze stali niestopowej
5 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 

600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów 
ze stali krzemowej elektrotechnicznej

6 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, 
z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali 
krzemowej elektrotechnicznej

7 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, 
ze stali niestopowej

8 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, 
z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali 
krzemowej elektrotechnicznej

9 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

10 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozo-
stałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

11 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych krę-
gach, ze stali niestopowej

12 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na 
gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, 
które po walcowaniu zostały skręcone

13 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych krę-
gach, z pozostałej stali stopowej

14 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione 
więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyci-
skane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

15 24.10.71.0  Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
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16 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane 

na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej 
stali stopowej

17 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki 
i profile, ze stali niestopowej

18 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki 
i profile, z pozostałej stali stopowej 

19 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości 
< 600 mm, niepokrywane

20 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości 
< 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

21 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zim-
no, ze stali niestopowej

22 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
23 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektro-

litycznej
24 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; 

stopy wstępne miedzi
25 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
26 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej 

stopów
27 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
28 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; po-

piół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wy-
łącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

29 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozo-
stałe konstrukcje pływające

30 38.11.51.0 Odpady szklane

31 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
32 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe

33 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych

34 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

35 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
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36 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte 

ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

37 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
38 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
39 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
40 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
41 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy

Komentarz: Załącznik nr 11 został znowelizowany ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 
1 października 2013 r.
Załącznik nr 11 zawiera wykaz towarów zaliczanych do złomu i odpadów, od których nabycia kupujący zobowiązany jest rozliczyć VAT za sprzedawcę. Od 1 października 2013 r. wykaz ten zo-
stał znacznie rozszerzony. Jako przykład produktów, o które została poszerzona lista towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT, można wymienić wraki przeznaczone do złomowania, inne 
niż statki i pozostałe konstrukcje (PKWiU 38.11.49.0). Zaliczamy do nich wraki samochodów, ale również – jak wynika z wyjaśnień GUS – zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny, np.:

 telewizory, lodówki,
 komputery i pozostałe maszyny do przetwarzania danych, monitory komputerowe,

oraz zużyte kable elektryczne, odsprzedawane firmom recyklingowym.
W wykazie tym znalazły się również surowce wtórne ze szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, gumy.

Brak odpowiednika Załącznik nr 12
LISTA TOWARÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD 

PODATKU OKREŚLONE W ART. 113 UST. 1 I 9 USTAWY 

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
1 2 3

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych 
metali

1 ex 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduk-
tu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek srebra,
2) srebro technicznie czyste,
3) srebro o wysokiej czystości,
4) stopy srebra,
5)  srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci 

półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego zło-
tem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra 
(w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze 
srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, 
pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur
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2 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, 

lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek złota,
2) złoto technicznie czyste,
3) złoto o wysokiej czystości,
4)  złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, 

z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w posta-
ci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) 
i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż 
w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur

3  ex 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduk-
tu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1) proszek platyny,
2) proszek palladu,
3) proszek irydu,
4) proszek rodu,
5) platyna technicznie czysta,
6) pallad technicznie czysty,
7) iryd technicznie czysty,
8) rod technicznie czysty,
9) platyna o wysokiej czystości,

10) pallad o wysokiej czystości,
11) iryd o wysokiej czystości,
12) rod o wysokiej czystości,
13)  platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny 

w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i ru-
tenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych 
metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pa-
sów, drutów, prętów, rur

4 ex 25.71.11.0 Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz 
ostrza do nich – wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stały-
mi, srebrzone inaczej niż platerowane

5 ex 25.71.14.0 Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakłada-
nia tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru 
i podobne artykuły kuchenne lub stołowe – wyłącznie na-
krycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane

6 32.11.10.0 Monety
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7  ex 32.12 Wyroby jubilerskie i podobne, z wyłączeniem:

1)  kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, 
obrobionych, lecz nieoprawionych (PKWiU ex 32.12.11.0),

2)  pyłu i proszku z pozostałych naturalnych lub syntetycz-
nych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (PKWiU 
ex 32.12.12.0),

3)  dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale 
szlachetne,

4) wyrobów kultu religijnego
8 ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane 

– wyłącznie wyroby z bursztynu
9 ex 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal – wyłącz-

nie:
1) złom złota i stopy złota,
2) odpady srebra,
3) złom srebra,
4) stopy srebra,
5) złom platyny i stopy platyny,
6) złom palladu i stopy palladu,
7) złom irydu i stopy irydu

10 ex 91.02.20.0 Zbiory muzealne – wyłącznie dawna biżuteria artystyczna

Komentarz: Załącznik nr 12 został dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 stycz-
nia 2014 r. Załącznik nr 12 zawiera listę towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Brak odpowiednika Załącznik nr 13
WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A 

UST. 1 USTAWY

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
1 2 3

I. Wyroby stalowe
1 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów 

ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
2 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w ro-

dzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez 
szwu, ze stali
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1 2 3
3 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju 

poprzecznym, bez szwu, ze stali
4 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów 

ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej 
<= 406,4 mm, ze stali

5 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju po-
przecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, 
ze stali

6 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym 
niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, 
ze stali

7 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze 
stali

8  ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, 
kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie 
ze stali

9  ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub 
miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącz-
nie ze stali
II. Paliwa

10 Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone 
do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów 
o podatku akcyzowym

11 Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepi-
sów o podatku akcyzowym
III. Pozostałe towary

12 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, 
lub w postaci proszku

Komentarz: Załącznik nr 13 został dodany ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana weszła w życie 1 paź-
dziernika 2013 r.
Załącznik nr 13 zawiera wykaz tzw. towarów wrażliwych, w przypadku obrotu którymi obserwuje się najwięcej nieprawidłowości. 
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USTAWA
z 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1231)*

* Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone od 23 października 2013 r., 1 listopada 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.:
– ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1231) oraz
–  ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (na dzień oddania do druku „Przewodnika po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014” 

ustawa nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw)

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Definicje] 
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Art. 2. [Definicje] 
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 1b)  wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 
21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 
pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00;

(…) 19a) finalny nabywca gazowy – podmiot, który:
a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo 

wyroby gazowe, lub
b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe
– niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym;

(…) 23d)  pośredniczący podmiot gazowy – podmiot mający siedzibę lub miejsce za-
mieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem 
ziemnym na terytorium kraju:
a)  dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia we-

wnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
b)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy 

i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
c)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy 

i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
d)  będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazo-
we z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 2000 r. o giełdach towarowych, lub

e)  będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozu-
mieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, naby-
wającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywa-
jącym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowa-
nym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, lub
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Brak odpowiednika

f)  będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papie-
rów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał 
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opi-
sanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, lub

g)  będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozra-
chunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, 
o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transak-
cji zawieranych na rynku regulowanym

 – który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej 
działalności;

(…) 33)  procesy mineralogiczne – procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod 
kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” 
w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w spra-
wie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Euro-
pejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).

Komentarz: Art. 2 ust. 1 pkt 23d został dodany przez  ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 23 października 2013 r.
Nowelizacja wprowadza definicję pośredniczącego podmiotu gazowego. Wprowadzenie nowej instytucji jest spowodowane objęciem akcyzą wyrobów gazowych.
Art. 2 ust. 1 pkt 1b i 19a dodany przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r.
Przepis ten wprowadza nową definicję wyrobów gazowych, za które według ustawy o akcyzie uznaje się: wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 
00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Zmiana ta wprowadzona  jest  w związku 
z koniecznością opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych od 1 listopada 2013 r., kiedy to skończył się okres przejściowy, w trakcie którego Polska mogła stosować zwolnienie z akcyzy.
Ponadto wprowadzono także nową definicje finalnego nabywcy gazowego. Uznawany jest za niego podmiot, który:
a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe lub
b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe
– niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.
Wprowadzenie nowej instytucji finalnego nabywcy gazowego jest spowodowane objęciem akcyzą wyrobów gazowych. Definicja procesów mineralogicznych została przeniesiona 
z art. 31a ustawy.

Art. 5. [Czynności opodatkowane akcyzą] 
Czynności lub stany faktyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1–5, art. 9 ust. 1, art. 9a 

ust. 1 i 2, art. 9b ust. 1 i 2 oraz art. 100 ust. 1 i 2, są przedmiotem opodatkowania akcyzą 
niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków oraz 
form określonych przepisami prawa.

Art. 5. [Czynności opodatkowane akcyzą] 
Czynności lub stany faktyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1–5, art. 9 ust. 1, art. 9a 

ust. 1 i 2, art. 9b ust. 1 i 2, art. 9c ust. 1 i 2 oraz art. 100 ust. 1 i 2, są przedmiotem opodat-
kowania akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem 
warunków oraz form określonych przepisami prawa.
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Komentarz: Art. 5 znowelizowany przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. i polega na uwzględnieniu 
wyrobów gazowych jako opodatkowanych akcyzą. Zmiana jest związana z objęciem akcyzą wyrobów gazowych od 1 listopada 2013 r.

Brak odpowiednika Art. 9c. [Przedmiot opodatkowania akcyzą w przypadku wyrobów gazowych]
1. W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę ga-
zowego;

2) sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
3) import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
4) użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
5) użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

a) uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
b)  jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów fi-

nalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania 
kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została 
zapłacona w należnej wysokości,

c)  nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1–4, do innych celów 
niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się rów-
nież naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5–7 lub 9, a także sprzedaż, 
eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego na-
bywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1–4.

2. Za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych uznaje się czyn-
ności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1–8.

3. Jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy 
w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1, to nie powstaje 
obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu ak-
cyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

4. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych sprzedawca jest obowiązany usta-
lić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu 
nabywcy gazowemu.

5. Sprzedawca wyrobów gazowych może zażądać od nabywcy przedstawienia 
potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospo-
darczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia 
przez nabywcę – może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględ-
niającej akcyzy.

Komentarz: Art. 9c został dodany przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. i związana jest z objęciem 
akcyzą wyrobów gazowych od 1 listopada 2013 r. 
Ten całkiem nowy przepis wskazuje, iż w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
2) sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
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3) import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
4) użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
5) użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

a) uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
b)  jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
c)  nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1–4 ustawy o akcyzie, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie 

uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5–7 lub 9 ustawy o akcyzie, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów 
gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1–4 ustawy o akcyzie.

Brak odpowiednika Art. 11b. [Dzień powstania obowiązku podatkowego w przypadku wyrobów gazo-
wych]

1. W przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:
1) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę 

gazowego;
2) wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich 

sprzedaży na terytorium kraju;
3) powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalne-

go nabywcę gazowego;
4) użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa 

w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.
2. Jeżeli sprzedaż wyrobów gazowych jest potwierdzona fakturą lub innym doku-

mentem, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby 
gazowe, wydanie wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu jest związane 
z wystawieniem przez podatnika faktury lub tego dokumentu.

Komentarz: Art. 11b został dodany przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. i związana jest z objęciem 
akcyzą wyrobów gazowych od dnia 1 listopada 2013 r.
Przepis ten stanowi, iż w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:
1) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego,
2) wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju,
3) powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego,
4) użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5, tj. w sytuacjach, gdy można stosować zwolnienie z akcyzy.

Art. 13. [Podatnik akcyzy]
1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organiza-

cyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodat-
kowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu 
akcyzą, w tym podmiot:

Brak odpowiednika

Art. 13. [Podatnik akcyzy]
1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organiza-

cyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodat-
kowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu 
akcyzą, w tym podmiot:
(…) 12) będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów gazowych;
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(…) 5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycz-
nej przez nabywcę końcowego od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miej-
sca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, jest 
podmiot reprezentujący wyznaczony przez podmiot zagraniczny.

6. W przypadku niewyznaczenia podmiotu reprezentującego, odmowy przyjęcia 
zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez właściwego naczelnika 
urzędu celnego lub nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi 
reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, podatnikiem jest na-
bywca końcowy, który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej.

Brak odpowiednika

13)  będący finalnym nabywcą gazowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 
pkt 5.

(…) 5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego:
1) energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,
2) wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego
– od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego 
miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest podmiot reprezentujący wy-
znaczony przez podmiot zagraniczny.

6. W przypadku:
1) niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub
2)  odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, lub
3) nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi reprezentującemu 

kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1
– podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej od pod-
miotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miej-
sca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest nabywca końcowy, który doko-
nał nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej.

6a. W przypadku:
1) niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub
2)  odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, lub
3) nieprzesłania w terminie przez finalnego nabywcę gazowego podmiotowi reprezen-

tującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1
– podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych od pod-
miotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miej-
sca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest finalny nabywca gazowy, który 
dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych.

Komentarz: Art. 13 został dodany przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. i związana jest z objęciem 
akcyzą wyrobów gazowych od dnia 1 listopada 2013 r.
Zmiana polega na rozszerzeniu katalogu podmiotów będących podatnikami akcyzy o podmiot będący nabywcą finalnym zużywającym wyroby gazowe, jeżeli od tych wyrobów nie 
została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów nabywcy finalnemu oraz jeżeli wyroby te są zużywane bez 
zachowania warunków zwolnienia lub do innych celów niż zwolnione.
Ponadto ustanowiono podatnikiem akcyzy podmiot reprezentujący wyznaczony przez podmiot zagraniczny, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazo-
wych przez finalnego nabywcę gazowego, od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na tery-
torium kraju. Podmiot zagraniczny, sprzedając ww. wyroby bezpośrednio finalnemu nabywcy gazowemu, będzie zobowiązany do wyznaczenia reprezentującego go przed 
organami podatkowymi podmiotu mającego siedzibę na terytorium kraju, a ten z kolei będzie zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu 
celnego. Dla uniknięcia sytuacji, w której jeżeli nie zostanie wyznaczony podmiot reprezentujący, nie będzie podatnika akcyzy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowe-
go ww. wyrobów przez finalnego nabywcę gazowego, określono, iż podatnikiem będzie wówczas finalny nabywca gazowy, który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego 
wyrobów gazowych. 
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Finalny nabywca gazowy będzie również podatnikiem w przypadku, gdy właściwy naczelnik urzędu celnego odmówi przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentują-
cego oraz w sytuacji, gdy nie wywiąże się z obowiązku przesłanie w terminie kopii faktury otrzymanej od podmiotu zagranicznego, podmiotowi reprezentującemu, w terminie 14 dni 
od jej otrzymania (art. 17 ust. 3a ustawy o akcyzie).

Art. 16. [Zgłoszenie rejestracyjne]
(…) 3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczą-

cy podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia 
rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia 
tej działalności powiadomić pisemnie o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. 
Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 
adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny 
używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz określenie rodzaju pro-
wadzonej działalności gospodarczej.

3b. Właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza 
przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako po-
średniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy. Potwierdzenie to 
powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 3a, oraz oznaczenie organu potwier-
dzającego.

3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego 
organ publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną listę po-
średniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów tytoniowych, 
obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub 
zamieszkania, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności go-
spodarczej.

4. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub pisemnym powiadomieniu 
o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglo-
wy lub pośredniczący podmiot tytoniowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgło-
sić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni, licząc od dnia, 
w którym nastąpiła zmiana.

4a. Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot tytoniowy są obo-
wiązani poinformować właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowa-
dzenia działalności gospodarczej w tym charakterze, w terminie 7 dni, licząc od dnia, 
w którym zaprzestano prowadzenia działalności.

Art. 16. [Zgłoszenie rejestracyjne]
(…) 3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredni-

czący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot 
tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest 
obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed 
dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące 
tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności 
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub RE-
GON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania 
podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

3b. Właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza 
przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako po-
średniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący 
podmiot tytoniowy. Potwierdzenie to powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 3a, 
oraz oznaczenie organu potwierdzającego.

3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez nie-
go organ publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną li-
stę pośredniczących podmiotów węglowych, pośredniczących podmiotów gazowych 
oraz pośredniczących podmiotów tytoniowych, obejmującą ich następujące dane: imię 
i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny 
numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz 
określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub pisemnym powiadomieniu 
o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglo-
wy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy ulegną zmia-
nie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 
w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

4a. Pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy oraz pośred-
niczący podmiot tytoniowy są obowiązane poinformować właściwego naczelnika urzę-
du celnego o zaprzestaniu prowadzenia takiej działalności w terminie 7 dni od dnia, 
w którym zaprzestano prowadzenia działalności.

Komentarz: Art. 16 został znowelizowany przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 23 października 2013 r.
Nowelizacja przepisu jest związana z faktem nałożenia na pośredniczący podmiot gazowy, tak jak na pośredniczący podmiot węglowy i pośredniczący podmiot tytoniowy, obowiąz-
ku pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy. Przepis precyzuje też, co 
powinno zawierać powiadomienie. Ponadto przepis jednoznacznie wskazuje, że pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot tytoniowy, jak i pośredniczący podmiot 
gazowy, prowadząc działalność gospodarczą w tym charakterze, nie muszą składać zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.
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Art. 17. [Podmiot reprezentujący]
Brak odpowiednika

Art. 17. [Podmiot reprezentujący]
(…) 3a. Finalny nabywca gazowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których 

mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w terminie 14 dni od dnia 
ich otrzymania.

Komentarz: Art. 17 ust. 3a dodany ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. i jest związana z wprowadzeniem 
nowego podmiotu – finalnego nabywcy gazowego, który bierze udział w obrocie wyrobami gazowymi. Podmiot ten może nabywać wewnątrzwspólnotowo od podmiotu zagranicz-
nego wyroby gazowe, a jednocześnie jest zobowiązany do przesyłania kopii faktur podmiotowi reprezentującemu.

Brak odpowiednika Art. 24b. [Obowiązki podatnika w przypadku wyrobów gazowych] 
1. W przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania or-

ganu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje 
podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek 
właściwej izby celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
1) upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określo-

ny – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę – w przypadku nabycia wewnątrz-
wspólnotowego;

2) upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu do-
staw wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie 
– upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawio-
nego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez 
podatnika wyroby gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie 
ani w fakturze lub w tym dokumencie – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę 
lub ten dokument – w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy 
gazowemu;

3) nastąpiło użycie wyrobów gazowych – w przypadkach, o których mowa w art. 9c 
ust. 1 pkt 4 lub 5.
2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów dokonujących czynno-

ści podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych zwolnionych od 
akcyzy.

3. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów gazowych może być obniżona o akcy-
zę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów gazowych.

Komentarz: Art. 24b został dodany ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r.
Dodany przepis art. 24b reguluje kwestie związane z obowiązkiem składania przez podatnika dokonującego obrotu wyrobami gazowymi deklaracji podatkowych oraz rozliczeniem 
należnej akcyzy z tytułu obrotu ww. wyrobami.
Przepis ustanawia obowiązek składania deklaracji podatkowej oraz obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe do 25. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Ponadto w ust. 2  wyłączono obowiązek składania deklaracji podatkowych i zapłaty akcyzy, o których mowa w ust. 1, w zakresie wyrobów gazowych ze względu na objęcie ww. 
wyrobów zwolnieniem od akcyzy.
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Jednocześnie w ust. 3 wprowadzono regulację umożliwiającą obniżenie należnej akcyzy od wyrobów gazowych o akcyzę zapłaconą od  zużytych do ich wyprodukowania wy-
robów gazowych.

Art. 26. [Delegacja]
(…) 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia:
(...) 2) wyroby akcyzowe, w przypadku których podatnicy mogą stosować dłuższe niż 

wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9, w art. 21a ust. 1, w art. 23 ust. 2 i w art. 24 ust. 1 
okresy rozliczeniowe, terminy składania deklaracji lub wpłaty akcyzy, lub warunki, 
które muszą spełniać podmioty stosujące te okresy lub terminy
 – uwzględniając zasadę jednokrotnego opodatkowania akcyzą, częstotliwość po-
wstawania obowiązku podatkowego w akcyzie oraz konieczność zapewnienia pra-
widłowego wykonania obowiązku podatkowego i zapłaty akcyzy.

Art. 26. [Delegacja]
(…) 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia:
(...) 2) wyroby akcyzowe, w przypadku których podatnicy mogą stosować dłuższe niż 

wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9, w art. 21a ust. 1, w art. 23 ust. 2, w art. 24 ust. 1 i w 
art. 24b ust. 1 okresy rozliczeniowe, terminy składania deklaracji lub wpłaty akcyzy, 
lub warunki, które muszą spełniać podmioty stosujące te okresy lub terminy
 – uwzględniając zasadę jednokrotnego opodatkowania akcyzą, częstotliwość po-
wstawania obowiązku podatkowego w akcyzie oraz konieczność zapewnienia pra-
widłowego wykonania obowiązku podatkowego i zapłaty akcyzy.

Komentarz: Art. 26 ust. 2 pkt 2 został znowelizowany ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. i polega na 
dodaniu odwołania do art. 24b i jest konsekwencją wprowadzenia regulacji zawartej w przedmiotowym przepisie.

Art. 31a. [Zwolnienie akcyzowe]
(…) 6. Przez procesy mineralogiczne rozumie się procesy sklasyfikowane w nomen-

klaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców nie-
metalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. 
w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europej-
skiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).

Art. 31a. [Zwolnienie akcyzowe]
uchylony

Komentarz: Art. 31a ust. 6 został uchylony ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. i wynika z tego, iż defi-
nicja procesów mineralogicznych została przeniesiona do art. 2 ustawy o akcyzie.

Brak odpowiednika Art. 31b. [Zwolnienie akcyzowe czynności podlegających opodatkowaniu, których 
przedmiotem są wyroby gazowe]

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmio-
tem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:
1) do przewozu towarów i pasażerów koleją;
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
3) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do reduk-

cji chemicznej;
5) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowa-

dzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony 
środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
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2. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmio-
tem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 
przeznaczone do celów opałowych przez:
1) gospodarstwa domowe;
2) organy administracji publicznej;
3) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4) podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty;
5) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3;
6) podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej;
7) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
8) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmio-

tem są wyroby gazowe przeznaczone do:
1) napędu:

a) statków powietrznych,
b) w żegludze, włączając rejsy rybackie
 – z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyj-
nym, o których mowa w art. 32 ust. 2;

2) użycia w procesie produkcji energii elektrycznej;
3) użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

4. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przed-
miotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do 
celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, lub
2) na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

5. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa 
w ust. 1, ust. 2 pkt 2–8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyro-
bów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie 
w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych 
celów.

6. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest:
1) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 – sprzedaż tych wyrobów 

w ilościach nieprzekraczających:
a)  10 m3/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 me-

trów sześciennych rocznie, albo
b)  25 m3/h – gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo 

grupy Lm, nie więcej niż 10 650 metrów sześciennych rocznie;



90USTAWA O PODATKU AKCYZOWYM

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

2) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 – sprzedaż tych wyro-
bów w ilościach nieprzekraczających:
a)  10 m3/h – wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie więcej niż 5000 metrów 

sześciennych rocznie, albo
b)  10 m3/h – wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1000 me-

trów sześciennych rocznie;
3) w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych:

a) o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00,
b) o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1,
c) o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określone w pkt 2
 – uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów 
na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby 
prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów 
używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na po-
trzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę propor-
cjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględ-
nieniem mocy urządzeń grzewczych.
7. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych propan-butan o kodzie ex CN 2711 

29 00 warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest ponadto wprowadze-
nie tych wyrobów do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne.

8. Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za go-
spodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na po-
trzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których 
mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych przepisach.

9. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, podmiotom, 
które użyją tych wyrobów do celów określonych w tym przepisie, warunkiem zwolnie-
nia jest faktura wystawiona przez sprzedawcę oraz oświadczenie nabywcy o przezna-
czeniu wyrobów gazowych do tych celów.

10. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie 
się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji 
sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu 
do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystu-
jący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsię-
biorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym 
przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobo-
wiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który 
zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące 
te zadania.
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11. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy gazowego straty wyrobów 
gazowych nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1–4, jeżeli w wyniku 
kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie 
ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż określone w tych 
przepisach.

Komentarz: Art. 31b został dodany ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r.
Od 1 listopada 2013 r. akcyzie podlegają wyroby gazowe, takie jak gaz ziemny i inne węglowodory. Nowelizacja ustawy akcyzowej w tym zakresie jest związana z tym, że 31 paź-
dziernika 2013 r. upłynął okres przejściowy, w jakim Polska miała prawo stosować zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych. Ponieważ okres 
ten minął, do polskiego ustawodawstwa trzeba było wprowadzić regulacje unijne, które przewidują zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego tylko w określonych sytuacjach. Szeroki 
katalog zwolnień od podatku akcyzowego dla wyrobów gazowych obejmuje nie tylko zwolnienia obowiązkowe przewidziane w przepisach UE, ale także zwolnienia nieobowiązkowe 
(fakultatywne).
Akcyzy nie trzeba będzie płacić od wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych:

 do przewozu towarów i pasażerów koleją,
 do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie,
 w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Kolejna kategoria zwolnień z akcyzy dotyczy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez określonych odbiorców. Chodzi o:
 gospodarstwa domowe,
 organy administracji publicznej,
 jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 szkoły, przedszkola i inne podmioty systemu oświaty,
 żłobki i kluby dziecięce,
 szpitale, przychodnie i inne podmioty lecznicze,
 jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz organizacje pożytku publicznego.

Zwolnieniu będzie także podlegać użycie gazu w celach opałowych przez zakłady energochłonne, w których wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów 
dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Art. 32. [Zwolnienia akcyzowe ze względu na przeznaczenie]
1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe:
Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Art. 32. [Zwolnienia akcyzowe ze względu na przeznaczenie]
1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe:

(…) 4)  używane do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1, wyroby energetyczne 
o kodzie CN 2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnio-
ne są warunki, o których mowa w ust. 5–13;

5) używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 
2711 12 11 do 2711 19 00, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli speł-
nione są warunki, o których mowa w ust. 5–13.

Komentarz: Pkt 4 i 5 w art. 32 ust. 1 zostały dodane ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. i polega na 
dodaniu do katalogu wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie: wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 i węglowodorów gazowych o kodach CN od 2711 12 11
do 2711 19 00.
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Art. 40. [Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy]
(…) 7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, 

wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego.

Art. 40. [Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy]
(…) 7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, 

wyrobów gazowych, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego.

Komentarz: Art. 40 ust. 7 został znowelizowany ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. i polega na dodaniu 
do katalogu wyrobów, co do których nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów gazowych.

Art. 47. [Skład podatkowy]
1. Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wy-

robów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 
akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, 
z wyłączeniem produkcji:
(…) 5) wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;

6) energii elektrycznej;
7) wyrobów węglowych;
8) suszu tytoniowego;

Brak odpowiednika

Art. 47. [Skład podatkowy]
1. Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wy-

robów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 
akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, 
z wyłączeniem produkcji:
(…) 5) wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;

6) energii elektrycznej;
7) wyrobów węglowych;
8) suszu tytoniowego;
9) wyrobów gazowych.

Komentarz: Art. 47 ust. 1 pkt 9 został dodany ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym . Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. i wyłącza produkcję 
wyrobów gazowych z obowiązku dokonywania jej w składzie podatkowym.

Art. 88. [Podstawa opodatkowania wyrobów energetycznych i energii]
Brak odpowiednika

Art. 88. [Podstawa opodatkowania wyrobów energetycznych i energii]
(…) 7. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe, które wynoszą:

1) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2705 00 00:
a)  18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu koksowniczego powstającego 

w procesie produkcji koksu metodą wysokotemperaturowego odgazowania wę-
gla koksowego,

b)  18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ekspansyjnego i gazów resztko-
wych powstających na ciągach technologicznych nieorganicznych,

c)  7,8 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu konwertorowego będącego produk-
tem ubocznym w trakcie procesu zachodzącego w konwertorze tlenowym w cza-
sie przedmuchiwania tlenem ciekłej surówki żelaza,

d)  3,6 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu wielkopiecowego będącego pro-
duktem ubocznym w trakcie procesu zachodzącego w wielkim piecu podczas 
przetapiania spieku rudnego i rudy żelaza na surówkę, w procesie redukcyjnym,

e)  1,9 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu nadmiarowego będącego produk-
tem ubocznym suchego chłodzenia koksu,

f)  1,8 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu gardzielowego stanowiącego pro-
dukt odpadowy powstający w procesie wytapiania w piecach szybowych wsadu 
w postaci brykietów koncentratu miedziowego, koksu oraz mieszanki żużla kon-
wertorowego i żużla z wytopu ołowiu,
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Brak odpowiednika

g)  18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego niewymienionego 
w lit. a–f lub gdy nie można ustalić rodzaju wyrobu gazowego;

2) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 11 00 – 45,2 GJ/1000 kilogramów;
3) dla wyrobów energetycznych o kodach CN od 2711 12 do 2711 19 00 – 46,0 GJ/1000 

kilogramów;
4) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00:

a)  31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E,
b)  27,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw,
c)  24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Ls,
d)  20,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Ln,
e)  16,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lm,
f)  31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego niewymienionego w lit. a–e;

5) dla wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00:
a)  24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego propan-butan-powietrze,
b)  115 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego propan-butan-rozprę-

żony;
6) dla wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 – 31,0 GJ/1000 metrów sześ-

ciennych;
7) dla wyrobów gazowych niewymienionych w pkt 1, 2, 4 i 5 – 31,0 GJ/1000 metrów 

sześciennych.
8. W przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych do 

obliczenia podstawy opodatkowania tych wyrobów przyjmuje się ilość tych wyrobów 
wynikającą z faktury dokumentującej ich sprzedaż.

Komentarz: Ust. 7 i 8 w art. 88 zostały dodane ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r.
W dodanym ust. 7 określono stałą wartość opałową dla poszczególnych wyrobów energetycznych. 
W dodanym ust. 8 wprowadzono zasadę, że do obliczenia podstawy opodatkowania przyjmuje się ilość tych wyrobów wynikającą z faktury dokumentującej ich sprzedaż, w przy-
padku sprzedaży nabywcy finalnemu wyrobów.

Art. 89. [Stawki akcyzy na wyroby energetyczne]
1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

(…) 12) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych 

pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych po-
zycją CN 2901:
– skroplonych – 695,00 zł/1000 kilogramów,
– w stanie gazowym – 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),

b)  wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakoś-
ciowe określone w odrębnych przepisach:
– biogazu, bez względu na kod CN – 0 zł,
– wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 – 0 zł;

Art. 89. [Stawki akcyzy na wyroby energetyczne]
1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

(…) 12)  gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych 

pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych po-
zycją CN 2901:
– skroplonych – 695,00 zł/1000 kilogramów,
– w stanie gazowym – 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),

b)  wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakoś-
ciowe określone w odrębnych przepisach:
– biogazu, bez względu na kod CN – 0 zł,
– wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 – 0 zł,
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Brak odpowiednika 
(…) 4. W przypadku:

1) użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, do napędu silników spali-
nowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych prze-
pisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania 
w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, 
stosuje się odpowiednio stawkę 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gę-
stość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcien-
ny – 2047,00 zł/1000 kilogramów;

2) przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2, 
ustalonych dla wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o któ-
rych mowa w ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 
w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów, stosuje się odpowiednio 
stawkę określoną w ust. 1 pkt 14, a w przypadku zużycia tych wyrobów do celów 
opałowych – stawkę określoną w ust. 1 pkt 15;

3) ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem 
przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków 
wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz 
w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7, stosuje się stawkę akcyzy bę-
dącą średnią ważoną stawek na wszystkie wyroby energetyczne wysłane w okresie 
rocznym do wszystkich odbiorców.
5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest obowiązany w przypadku 
sprzedaży:
1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej 

oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – do uzyskania od 
nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych 
lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do sto-
sowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15;

2) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej – do uzyskania od 
nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, 
uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15; 
oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego doku-
mentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości 
sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia do-
kumentu potwierdzającego tę sprzedaż.
(…) 8a. Jeżeli nabywcą wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 

jest organ administracji publicznej, jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
publiczna szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

c) pozostałych – 14,72 zł/1 GJ;
(…) 4. W przypadku:

1) użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, do napędu silników 
spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych 
przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania 
w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, 
stosuje się odpowiednio stawkę 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gę-
stość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcien-
ny – 2047,00 zł/1000 kilogramów;

2) przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2, 
ustalonych dla wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o któ-
rych mowa w ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 
w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów, stosuje się odpowiednio 
stawkę określoną w ust. 1 pkt 14, a w przypadku zużycia tych wyrobów do celów 
opałowych – stawkę określoną w ust. 1 pkt 15;

3) ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem 
przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków 
wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz 
w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7, stosuje się stawkę akcyzy bę-
dącą średnią ważoną stawek na wszystkie wyroby energetyczne wysłane w okresie 
rocznym do wszystkich odbiorców.
5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze wzglę-

du na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany 
w przypadku sprzedaży:
1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej 

oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – do uzyskania od 
nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych 
lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do sto-
sowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; 

2) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej – do uzyskania od 
nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, 
uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 
lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego 
dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwo-
ści sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia 
dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.
(…) 8a. Jeżeli nabywcą wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 

lit. a jest organ administracji publicznej, jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, publiczna szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września
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o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), publiczny zakład 
opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), publiczna 
jednostka organizacyjna pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być zastąpione oświadczeniem zło-
żonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, które wywiera 
skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej 
z tej umowy, zawierającym dane określone w ust. 6, pod warunkiem:
1) przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu celne-

go przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów;
2) potwierdzenia każdej sprzedaży fakturą.

9. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby ak-
cyzowe określone w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 jest obowiązana do okazania sprzedawcy doku-
mentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości.

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 osobom 
fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować 
stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w przy-
padku, gdy:
1) osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 

pkt 1;
2) dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z da-

nymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
3) adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane 

w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;
4) ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadcze-

niu.
11. Importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów ak-

cyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 składa właściwemu naczelnikowi urzędu 
celnego oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opało-
wych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do 
stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15.

(…) 13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 
i 15, gdy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zgłoszenie celne w procedurze dopusz-
czenia do obrotu jest inny niż właściwy naczelnik urzędu celnego w zakresie akcyzy na 
terytorium kraju dla podmiotu dokonującego importu, importer jest obowiązany do spo-
rządzenia i przekazania do właściwego dla niego naczelnika urzędu celnego w zakre-
sie akcyzy na terytorium kraju miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których mowa 
w ust. 11, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało 
złożone zgłoszenie celne.

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), publiczny 
zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), publiczna 
jednostka organizacyjna pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być zastąpione oświadczeniem zło-
żonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, które wywiera 
skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej 
z tej umowy, zawierającym dane określone w ust. 6, pod warunkiem:
1) przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu celne-

go przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów;
2) potwierdzenia każdej sprzedaży fakturą.

9. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby ak-
cyzowe określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest obowiązana do okazania sprze-
dawcy dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości.

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a 
osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zasto-
sować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów 
w przypadku, gdy:
1) osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 

pkt 1;
2) dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z da-

nymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
3) adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane 

w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;
4) ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadcze-

niu.
11. Importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów ak-

cyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a składa właściwemu naczelnikowi 
urzędu celnego oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów 
opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających 
do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

(…) 13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 
i pkt 15 lit. a , gdy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zgłoszenie celne w procedurze 
dopuszczenia do obrotu jest inny niż właściwy naczelnik urzędu celnego w zakresie 
akcyzy na terytorium kraju dla podmiotu dokonującego importu, importer jest obowią-
zany do sporządzenia i przekazania do właściwego dla niego naczelnika urzędu celnego 
w zakresie akcyzy na terytorium kraju miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których 
mowa w ust. 11, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zostało złożone zgłoszenie celne.
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14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 sporządza 
i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie 
oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być przechowywa-
ne przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a 
sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne 
zestawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być 
przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzo-
wego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

Komentarz: Art. 89 został znowelizowany przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany weszły w życie 1 listopada 2013 r. Mają charakter 
redakcyjny, są związane z przenumerowaniem przepisów w ustawie.

Brak odpowiednika Art. 91b. [Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych]
1. Pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na 

terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję 
wyrobów gazowych zawierającą następujące dane:
1) ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu 

wyrobów gazowych, odpowiednio w kilogramach albo metrach sześciennych, we-
dług nazwy oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową;

2) datę sprzedaży wyrobów gazowych;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy 

gazowego;
4) datę wystawienia i numer faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata 

należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, na podstawie których 
te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu.
2. Pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych jest obowiązany 

prowadzić ewidencję wyrobów gazowych zawierającą następujące dane:
1) ilość wyrobów gazowych, odpowiednio do dokonanych czynności:

a) użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31b ust. 1, 2 lub 3, lub
b) użytych do celów nieobjętych zwolnieniem, lub
c) wyprodukowanych, lub
d) nabytych wewnątrzwspólnotowo, lub
e) dostarczonych wewnątrzwspólnotowo, lub
f) importowanych, lub
g) eksportowanych, lub
h) nabytych na terytorium kraju, lub
i) sprzedanych na terytorium kraju
 – w podziale na miesiące dokonania czynności, odpowiednio w kilogramach albo 
metrach sześciennych, według nazwy oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową;

2) datę oraz adres miejsca dokonania czynności;
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. d–i, dane kontrahentów, z którymi do-

konano tych czynności.
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3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papierowej 
lub elektronicznej.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, faktury i inne dokumenty, z których wynika 
zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, o których mowa 
w ust. 1 pkt 4, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a faktury 
lub inne dokumenty zostały wystawione.

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się na podstawie wskazań urzą-
dzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku tych urządzeń – na podstawie 
współczynnikowo określonego poziomu poboru wyrobów gazowych przez poszcze-
gólne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika.

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zastąpiona przez ewidencję 
prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, jeżeli zawiera ona 
wszystkie dane wymienione w ust. 1 lub 2.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana tyl-
ko paragonem fiskalnym, ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dane, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

Komentarz: Art. 91b został dodany ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana weszła w życie 1 listopada 2013 r. Artykuł ten stanowi, że pośred-
niczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów gazowych. 
Ponadto wskazuje, jakie dane powinna ona zawierać, aby spełniała wszelkie warunki formalne.

Art. 93. [Stawka na alkohol etylowy]
(…) 4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu 

etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Art. 93. [Stawka na alkohol etylowy]
(…) 4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu 

etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Komentarz: Art. 93 ust. 4 został znowelizowany ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r. i polega na podwyższeniu stawki akcyzy na alkohol etylowy.

Art. 99. [Stawki na wyroby tytoniowe]
(…) 2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:

1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 188,00 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% mak-
symalnej ceny detalicznej;

2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 – 128,02 zł za każdy kilogram i 31,41% 
maksymalnej ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki – 266,90 zł za każde 1000 sztuk.
3. Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami ak-

cyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:
1) na papierosy – 327,60 zł za każde 1000 sztuk;
2) na tytoń do palenia – 218,40 zł za każdy kilogram.

Art. 99. [Stawki na wyroby tytoniowe]
(…) 2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:

1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% mak-
symalnej ceny detalicznej;

2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 – 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% 
maksymalnej ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki – 280,25 zł za każde 1000 sztuk.
3. Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami ak-

cyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:
1) na papierosy – 343,98 zł za każde 1000 sztuk;
2) na tytoń do palenia – 229,32 zł za każdy kilogram.



98USTAWA O PODATKU AKCYZOWYM

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Komentarz: Art. 99 został znowelizowany ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r. i polega na podwyższeniu stawek na wyroby tytoniowe.

Art. 99a. [Susz tytoniowy] 
1. Za susz tytoniowy uznaje się suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym.

(…) 3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 218,40 zł za każdy kilogram.
4. W przypadku:

1) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny podmiot 
niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub

2) sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład po-
datkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy

– bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 436,80 zł za każdy kilo-
gram.

Art. 99a. [Susz tytoniowy] 
1. Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest 

połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.
(…) 3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 229,32 zł za każdy kilogram.
4. W przypadku:

1) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny podmiot 
niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub

2) sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład po-
datkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy

– bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 458,64 zł za każdy kilo-
gram.

Komentarz: Art. 99a został znowelizowany ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2014 r. 
Od 1 stycznia 2014 r. za susz tytoniowy będzie uznawany, bez względu na wilgotność,  tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.  Po-
nadto podniesiono stawki akcyzy na te wyroby.



  zasady ustalania obowiązku podatkowego 

  terminy odliczania VAT

  terminy wystawiania faktur

   zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT

   zasady korzystania ze zwolnień dla towarów używanych

UWAGA! Zmienią się:  

dwutygodnik, papier – 24 numery

– zamów prenumeratę Biuletynu VAT na rok 2014, w skład której wchodzą: 24 numery Biuletynu VAT (papier);  
4 książki; 6 dodatków tematycznych,  4 dodatki z przeglądem najnowszego orzecznictwa  i interpretacji;  
4 dodatki z serii „Ściąga Księgowego”;  płyta CD z przepisami i formularzami.

Przygotuj się na zmiany w VAT

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA Biuro Obsługi Klienta:  801 626 666, 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

Wszystko o zmianach w VAT 2014

W ramach prenumeraty otrzymasz:

książki, dodatki w wersji papierowej, płytę CDZA DARMO

Książka  
„Przewodnik po zmianach  
w VAT i akcyzie 2013/2014”

płyta CD  
z przepisami  

i formularzami

Książka  
„Faktury 2014”

4 dodatki z serii  
„Ściąga Księgowego” 

6 dodatków  
tematycznych

4 dodatki z serii 
„Przegląd najnowszego 

orzecznictwa i interpretacji”

płyta CDKsiążka  
„Akty wykonawcze do 

ustawy o VAT 2014”

Książka  
„Ustawa o VAT 2014”



INFORFK Platforma Nowoczesnych 

Księgowych 

zawiera porady codziennie aktualizowane,  
a także bazę artykułów, przepisów prawnych,
orzeczeń i interpretacji. Klienci cenią ją przede 
wszystkim za aktualność, precyzyjną wyszukiwarkę, 
narzędziowość a także bibliotekę INFORFK  
z wideoszkoleniami, audio-komentarzami 
ekspertów, e-poradnikami oraz 4 biuletynami  
dla księgowych w wersji PDF.

Serwis tematyczny 

VAT2014 
na INFORFK!

www.inforfk.pl/vat2014Informacje i zamówienia - Biuro Obsługi Klienta:  
801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

www.inforfk.pl

INFORFK Platfoff

Księgowych 

zawiera porady codz

a także bazę artykułów
orzeczeń i interpretac
wszystkim za aktualno
narzędziowość a także
z wideoszkoleniami, a
ekspertów, e-poradni
dla księgowych w we

Informff acje i zamówienia - Biuro Obsługi Klienta:

ww




