
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 września 2010 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

(druk nr 975)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. Nr 54,

poz. 535, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Wspólnoty

Europejskiej;
3) terytorium Wspólnoty - rozumie się przez to terytoria państw członkowskich

Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy:
a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę

Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako
terytorium Republiki Cypru,

b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako
wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej:
– wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,
– Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,
– Livigno, Campione d'Italia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki

Włoskiej,
– departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,
– Górę Athos - z Republiki Greckiej,
– Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii,
– Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej,
c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Wspólnoty Europejskiej;

4) terytorium państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium państwa
wchodzące w skład terytorium Wspólnoty;

5) terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa
niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty;
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[6) towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie
energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności
podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w
klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także
grunty;]

<6) towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie
postacie energii;>

7) imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa
trzeciego na terytorium kraju;

8) eksporcie towarów - rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny określony
w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty
w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z

wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów
wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków
powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków
transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z
dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy
77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr
1777/2005";

9) imporcie usług - rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których
podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4;

[10) nowych środkach transportu - rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób
lub towarów:

a) pojazdy lądowe wymienione w poz. 1-4, 9, 10 i 15-20 załącznika nr 1 do ustawy,
napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów
sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały nie więcej
niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie
więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego
uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu
dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on
obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności
od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia
pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej
rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w
którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w
którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez
producenta,

b) pojazdy wodne wymienione w poz. 5-8 załącznika nr 1 do ustawy, o długości
większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych
na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3
miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1;
za moment dopuszczenia do użytku pojazdu wodnego uznaje się dzień, w którym
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został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym
został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta,

c) statki powietrzne wymienione w poz. 11-14 załącznika nr 1 do ustawy, o
maksymalnej masie startowej większej niż 1.550 kilogramów, jeżeli były
używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia
do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków powietrznych,
o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku statku
powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta
pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów
demonstracyjnych przez producenta;]

<10) nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do
transportu osób lub towarów:

a) pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48
centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli
przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia
ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia
do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy
raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym
po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia
do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest
wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu
lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment
dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on
wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został
po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta,

b) jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane
nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich
dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem
statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment
dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w którym
została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień,
w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez
producenta,

c) statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż
1.550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych
lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż
3  miesiące, z wyjątkiem środków transportu lotniczego, o których mowa w
art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego
uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu
nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów
demonstracyjnych przez producenta;>

11) podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek od wartości dodanej
nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów
i usług nakładanego tą ustawą;

12) obiektach budownictwa mieszkaniowego - rozumie się przez to budynki mieszkalne
stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych w dziale 11;
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13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje
właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego;

14) pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu
czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi
budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub
b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o

podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej;
[15) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym

również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz
reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią,
produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i
produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję
zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych
organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych
tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową
hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów
zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i
jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza
gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z
wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa
(PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych;]

<15) działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą,
w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego
oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod
folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów,
hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz
chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy
w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni,
uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek
oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz
sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna
okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex
01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych;>

16) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym;

17) gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez
podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym;

18) gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie
chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie;

19) rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy
produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego
usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1
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pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do
prowadzenia ksiąg rachunkowych;

20) produktach rolnych - rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 2 do
ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów
pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle
używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim;

21) usługach rolniczych - rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do
ustawy;

22) sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie
usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę
towarów;

23) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów
wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub
na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż
terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub
transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej
podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku
rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od
wartości dodanej;

24) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów
wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub
na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na
terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub
transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:

a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15,
którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w
rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9;

25) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w

poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej
równowartości 1.200.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami
inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą
usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub
innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty
odpowiadającej równowartości 45.000 euro
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- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy
października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;

26) usługach elektronicznych - rozumie się przez to usługi, o których mowa w art. 11
rozporządzenia nr 1777/2005, z uwzględnieniem art. 12 tego rozporządzenia;

27) wyrobach akcyzowych - rozumie się przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem:

a) gazu w systemie gazowym,
b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;

27a) systemie gazowym albo systemie elektroenergetycznym - rozumie się przez to
system gazowy albo system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z
późn. zm.);

27b) wartości rynkowej - rozumie się przez to całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w
danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim
samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub
świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić
niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie
można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez
wartość rynkową rozumie się:

a) w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub
towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia,
określone w momencie dostawy,

b) w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony
przez podatnika na wykonanie tych usług;

27c) magazynie konsygnacyjnym - rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika
zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce
przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od
wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium
państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego
podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je,
a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w
momencie ich pobrania;

27d) prowadzącym magazyn konsygnacyjny - rozumie się przez to podatnika, który
przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu;

27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i
finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników
materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji
określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne
przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;

28) Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.)[.]<;>

29) (uchylony)
<30) PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż

określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.>
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Art. 5.
1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2) eksport towarów;
3) import towarów;
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały
wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

3. Opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w
art. 14. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

<Art. 5a.
Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy
ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole
statystyczne.>

Art. 8.
1. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde

świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7,
w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę,
w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania
czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu
działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2. Nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika
lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców,
akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów
stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne
świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a
podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w
całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

[3. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce
publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z
wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.
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4. Przy określaniu miejsca świadczenia usług, usługi są identyfikowane za pomocą
klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.]

Art. 19.
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 systemie ceł

zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych
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 czasowej z
całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania
czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu, a od towarów tych pobierane są opłaty
wyrównawcze 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, obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak
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 należności, w
szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z
chwilą jej otrzymania w tej części.

12. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz
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 i cieplnej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z

zastrzeżeniem ust. 18,
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[c) świadczenia usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do
ustawy;]

<c) świadczenia usług wymienionych w poz. 140–153, 173 i 174 załącznika nr 3
do ustawy;>

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
pełnomorskimi, 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
gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex
22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i
lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10),
nut, map i ulotek, nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych
towarów; jeżeli umowa 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;]

<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
umowa 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
płatności 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
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i
biurowej;

5) otrzymania całości lub części zapłaty - z tytułu dostawy złomu stalowego i
żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych:

a) niewsadowego, nie później jednak niż 20. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu do
jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości,

b) wsadowego, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu;
6) otrzymania zapłaty - w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem

pocztowym;
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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 usług polegających na drukowaniu
gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex
22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i
lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10),
nut, map i ulotek, oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów
symbolami ISBN i ISSN, nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wykonania
usługi;]

<8) otrzymania całości lub części zapłaty – z tytułu czynności polegających na
drukowaniu:

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 później
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
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienia odrębnej własności
lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo
przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych w przypadku
czynności:

a) ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka
spółdzielczego 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 mieszkaniowych,

b) przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu
jednorodzinnego 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 spółdzielni
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
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr
63, poz. 591 oraz z 2005 r. Nr 72, poz. 643).

14. Przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo,
których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
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15. W przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny)
lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie 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 upływem terminu
płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.

17. W przypadku dokonywania dostawy towarów za pośrednictwem automatów obowiązek
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 jednostek.

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:

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
świadczenia tych usług;

2) usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w
związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub
płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do
momentu zakończenia 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, pkt 3 i 5 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
rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1-21 oraz w art. 20 i art. 21 terminy
powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych
czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy
Wspólnoty Europejskiej.



- 12 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 28l.
W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę,
stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, usług:

1) sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw
autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do
używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego
gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw,

2) reklamy,
[3) doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz podobnych usług, w tym w

szczególności usług:
a) doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1),
b) doradztwa w zakresie programowania (PKWiU 72.2),
c) prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej,

doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKWiU 74.1),

d) architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem art. 28e,
e) w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3),]

<3) doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do
tych usług,>

4) przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń,
5) bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z wyjątkiem

wynajmu sejfów przez banki,
6) dostarczania (oddelegowania) personelu,
7) wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są

rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również
przyczepy i naczepy oraz wagony kolejowe,

8) telekomunikacyjnych,
9) nadawczych radiowych i telewizyjnych,

10) elektronicznych,
11) polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych lub

elektroenergetycznych,
12) przesyłowych:

a) gazu w systemie gazowym,
b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym,

13) bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt 11 i 12,
14) polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub

posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-13
- miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe
miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.
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Art. 29.
1. Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, 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.
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 kwotę należnego podatku.

2. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również
kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą
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
podobnym 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 podatnik
dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał
korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub
usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez
nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji 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:

1) w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz
dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium
kraju;

2) wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i
cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych
oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.]

<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 i cieplnej, gazu przewodowego, usług

telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych
w poz. 140–153, 173 i 174 załącznika nr 3 do ustawy;

4) pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się
korekta, nie wykazano kwoty podatku.>
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4c. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie
podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano 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 wartości
gruntu.

5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu,
dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem
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 wkładu
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 lokalu
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 została
określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług
pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12.

10. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania
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 towarów, o

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

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 opodatkowania
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 akcyzowym,
podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek
akcyzowy. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą
opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub
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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
dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o
należne cło i podatek akcyzowy.

14. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej 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
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
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 elementy takie nie
zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, 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 Wspólnoty, jeżeli miejsce to jest znane w momencie
dokonania importu.

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 obowiązek
pobierać te należności z tytułu importu towarów.

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

18. W przypadku dostaw towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest
nabywca tych towarów, podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest
obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy podatek:

1) został rozliczony przez dokonującego dostawy tych towarów lub
2) od towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub

bez niego, na terytorium kraju, 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.

19. Różnica podatku, o której mowa w ust. 18 pkt 2, stanowi podatek naliczony w rozumieniu
art. 86 ust. 2.



- 16 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

20. W przypadku dostawy przez podatnika towaru podlegającego opodatkowaniu podatkiem
akcyzowym podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego podatku.

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

22. W przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego polegającego
na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju
podstawa opodatkowania może być obliczana w sposób inny niż określony w ust. 1-4 i
ust. 9, na podstawie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 99 ust. 15.

23. (uchylony).

Art. 41.
1. Stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120

ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi

7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
3. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0 %, z

zastrzeżeniem art. 42.
4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0 %.
5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników

ryczałtowych stawka podatku wynosi 0 %, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika
ewidencji określonej w art. 109 ust. 3.

6. Stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod
warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za
dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza
terytorium Wspólnoty.

7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej
dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz
w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0 %, pod warunkiem otrzymania
dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w
terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla
dostawy tego towaru na terytorium kraju.

8. Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny
potwierdzający procedurę wywozu.

9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium
Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do
dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym
podatnik otrzymał ten dokument.

10. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju
towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek
ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2
pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za
okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w
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którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów
poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi
wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9
stosuje się odpowiednio.

12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu,
modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części
zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty
budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz
lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki
instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i
pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust.
12b.

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust.
12a nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa
przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.
12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity

określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części
podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej
kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w
całkowitej powierzchni użytkowej.

13. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają
opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub
przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

[14. Zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce
publicznej oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu
wejścia w życie tej ustawy nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem, jeżeli nie
zostały określone w ustawie.]

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

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może
obniżać stawki podatku do wysokości 0 %, 3 % lub 7 % dla dostaw niektórych towarów i
świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług
oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:

1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;
2) przebieg realizacji budżetu państwa;
3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.
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Art. 43.
1. Zwalnia się od podatku:

[1) usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy;]
2) dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie

przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego;

3) dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej,
dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez
rolnika ryczałtowego;

4) dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków
skarbowych i innych znaków tego typu;

5) dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego;
6) dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów

krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami;
[7) dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów i monet używanych

jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich, za które
uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są
zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość
numizmatyczną;]

<7) transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet
używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet
będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota,
srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako
prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;>

8) dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego;
9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone

pod zabudowę;
10) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części

upłynął okres krótszy niż 2 lata;
10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa

w pkt 10, pod warunkiem że:
a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do

których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości
początkowej tych obiektów;

11) czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują
spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących
właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych
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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 mieszkaniowych;

12) usługi zarządzania:
a) funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych -

w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,
b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a,

lub ich częścią,
c) ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o

działalności ubezpieczeniowej,
d) otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym
utworzonym na podstawie tych przepisów,

e) pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o
pracowniczych programach emerytalnych,

f) obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym
utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub
tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych
w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie
na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez
partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w
rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i
systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad
tymi systemami;

13) udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie
autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w
odniesieniu do programu komputerowego - bez pobrania należności na rzecz
placówek oświatowych, o których mowa w ust. 9;

14) świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich
zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez
dentystów oraz techników dentystycznych;

15) działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i
gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od
gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie;

16) dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, przez producenta, 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, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej
prowadzonej przez te organizacje[.]<;>

<17) usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną –
realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług
pocztowych;
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18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i
świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady
opieki zdrowotnej;

19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez:

a) lekarzy i lekarzy dentystów,
b) pielęgniarki i położne,
c) osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1

pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.
U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),

d) psychologów;
20) usługi transportu sanitarnego;
21) usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków,

których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie
ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług
bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub
wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania
od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego
udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup,
poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia
warunków konkurencji;

22) usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz
dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, na rzecz beneficjenta tej
pomocy, wykonywane przez:

a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie,
ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji
kryzysowej,

b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
– domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające

zezwolenie wojewody,
– placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

c) placówki specjalistycznego poradnictwa,
d) inne niż wymienione w lit. a–c placówki zapewniające całodobową opiekę

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru
prowadzonego przez wojewodę;

23) usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w
zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub
osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez
podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi
usługami związaną;

24) usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z
tymi usługami związaną, wykonywane:
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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;
25) usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
26) usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie
oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki
badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym,

gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług

ściśle z tymi usługami związane, świadczone przez podmioty inne niż
wymienione w pkt 26 i pkt 27;

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych

przepisach,
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu

przepisów o  systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych
akredytacją,

c) finansowane w całości  ze środków publicznych
-  oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

30) usługi zakwaterowania:
a) w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół

prowadzących te bursy i internaty,
b) w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów

uczelni prowadzących te domy studenckie,
c) świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów

przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły
lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące
zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub studentów i
doktorantów;

31) usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane
przez:

a) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w przepisach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków
wyznaniowych,

b) organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym,
związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub
obywatelskim
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– w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich
członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z
przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są
nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia
warunków konkurencji;

32) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez
kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób
prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju
i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania
wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących

w wychowaniu fizycznym
– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz
reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego
prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług
odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem
fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za
odpłatnością;

33) usługi kulturalne świadczone przez:
a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie

odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane
do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego
podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę
towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b) indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie
honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw
autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów;

34) usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:

a) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach,
b) usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych,
c) usług reklamowych i promocyjnych,
d) działalności agencji informacyjnych;

35) zapewnienie personelu przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w
pkt 31 lit. a, lub instytucje filozoficzne dla działalności, o której mowa w pkt 18,
22, 24, 26 i 28–30, w celu zapewnienia opieki duchowej;

36) usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości
o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek,
wyłącznie na cele mieszkaniowe;
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37) usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w
świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi
świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów
ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w
związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;

38) usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa
w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także
zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub
pożyczkodawcę;

39) usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych
zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi
pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami
kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

40) usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków
pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów
pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu
tych usług;

41) usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr
183, poz. 1538, z późn. zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów
i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.>

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.

3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi
rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z
tego zwolnienia pod warunkiem:

1) dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz
świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20.000 zł oraz

2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2, oraz
3) prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

4. Rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt
3, jest obowiązany prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1, przez okres co
najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik
ten rezygnuje ze zwolnienia.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku,
mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze
zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego
przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać
ze zwolnienia.

6. (uchylony).
7. Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 10 nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa

w art. 29 ust. 8.
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7a. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle
lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności
opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

8. Przez zarządzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, rozumie się:
1) zarządzanie aktywami;
2) dystrybucję tytułów uczestnictwa;
3) tworzenie rejestrów uczestników i administrowanie nimi;
4) prowadzenie rachunków i rejestrów aktywów;
5) przechowywanie aktywów.

9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się
szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-
wychowawcze.

10. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i
wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że
dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy

naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają
opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:
1) imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej

dokonującego dostawy oraz nabywcy;
2) planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
3) adres budynku, budowli lub ich części.

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem prowadzenia
szczegółowej dokumentacji przez dokonującego dostawy towarów potwierdzającej
dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem
wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

<13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej
element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37–41, który sam stanowi odrębną całość
i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt
7 i 37–41.

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług
pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37–41.

15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37–41 oraz w ust. 13, nie mają
zastosowania do:

1) czynności ściągania długów, w tym factoringu;
2) usług doradztwa;
3) usług w zakresie leasingu.

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;
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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;
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;

17.  Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a,
nie korzystają dostawa towarów lub świadczenie usług ściśle związana z usługami
podstawowymi, jeżeli:

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z
ust. 1 pkt 18, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika,
przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników
niekorzystających z takiego zwolnienia.

18. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem
że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają
w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są
one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:
1) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
2) wstępu:

a) na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i
wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b) do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal
balowych,

c) do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze
kulturalnym,

3) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez
biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

4) usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
5) działalności agencji informacyjnych;
6) usług wydawniczych;
7) usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
8) usług ochrony praw.

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług
wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.>

Art. 83.
1. Stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do:
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[1) dostaw armatorom morskim:
a) statków wycieczkowych i tym podobnych, przeznaczonych głównie do przewozu

osób; promów wszelkiego typu (PKWiU 35.11.21), z wyłączeniem liniowców
pasażerskich pozostałych, statków (łodzi) wycieczkowych itp. pozostałych
promów (PKWiU 35.11.21-90.00),

b) tankowców (PKWiU 35.11.22), z wyłączeniem tankowców pozostałych (PKWiU
35.11.22-90.00),

c) statków chłodniczych (PKWiU 35.11.23), z wyłączeniem statków chłodniczych
pozostałych, innych niż tankowce (PKWiU 35.11.23-90.00),

d) statków przeznaczonych do przewozu towarów oraz statków przeznaczonych do
przewozu zarówno osób jak i towarów (PKWiU 35.11.24), z wyłączeniem barek
morskich bez napędu (PKWiU 35.11.24-20.3) oraz jednostek pływających
wymienionych w podkategorii PKWiU 35.11.24-80 i 35.11.24-90.00,

e) statków rybackich itp. pełnomorskich (PKWiU 35.11.31-30),
f) pchaczy pełnomorskich (PKWiU 35.11.32-50.00), statków szkolnych

rybołówstwa morskiego (PKWiU ex 35.11.33-93.30) i statków badawczych
rybołówstwa morskiego (PKWiU ex 35.11.33-93.40);

g) statków ratowniczych morskich (PKWiU ex 35.11.33-53.40);]
<1) dostaw armatorom morskim:

a) pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków
wycieczkowych i tym podobnych jednostek pływających do przewozu osób;
pełnomorskich promów wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0),

b) pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów
przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU
ex 30.11.22.0),

c) pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU
ex 30.11.23.0),

d) pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych
(stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU
ex 30.11.24.0),

e) pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz
pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub
konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),

f) pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0),
g) statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków

ratowniczych morskich (PKWiU ex 30.11.33.0);>
2) importu środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków

ratowniczych morskich (CN 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902
00 12, 8902 00 18, ex 8905 90 10) przez armatorów morskich;

3) dostaw części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków
ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych środków, z
wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu;
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4) importu części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków
ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia do tych środków, z
wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu;

5) importu środków transportu lotniczego używanych w lotnictwie cywilnym do
wykonywania głównie transportu międzynarodowego o masie własnej
przekraczającej 12 ton oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego
przywożonego przez ich użytkownika docelowego, posiadającego świadectwo
kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego;

6) dostaw środków transportu lotniczego używanych w lotnictwie cywilnym do
wykonywania głównie transportu międzynarodowego o masie własnej
przekraczającej 12 ton oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego
dla użytkownika docelowego, posiadającego świadectwo kwalifikacyjne wydane
przez polski organ nadzoru lotniczego;

7) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz
przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie
przewozy w transporcie międzynarodowym;

8) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i
ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz
przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie
przewozy w transporcie międzynarodowym;

9) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na
obsłudze morskich środków transportu;

9a) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z
transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych środków
transportu;

10) dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków:
a) używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za

opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do
połowów,

b) używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do
połowów przybrzeżnych, z wyłączeniem dostaw prowiantu na pokład statków
do połowów przybrzeżnych,

c) marynarki wojennej, wypływających z kraju do zagranicznych portów i
przystani;

11) usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i
śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem
akwenów portowych i torów podejściowych;

12) usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego,
rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1,
oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków;

13) usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego oraz
najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków
wykorzystywanych głównie w transporcie międzynarodowym;
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[14) usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11
należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele
osobiste załogi;

15) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków
wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 oraz ich części składowych;]

<14) usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11
należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele
osobiste załogi;

15) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków
wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych;>

16) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu
lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych
głównie w transporcie międzynarodowym;

17) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatora morskiego, służących
bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i
statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i ich ładunkom;

18) dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych
głównie do wykonywania transportu międzynarodowego;

19) usług polegających na wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z
organizacją eksportu towarów, a w szczególności wystawianiu dokumentów
spedytorskich, konosamentów i załatwianiu formalności celnych;

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;

21) usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów:
a) dotyczących towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu,

przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu,
przeładunku, ważeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu,

b) świadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia i
pośrednictwa, dotyczących towarów eksportowanych;

22) dostaw towarów do wolnych obszarów celnych:
a) ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia

granicznego, przeznaczonych do odprzedaży podróżnym,
b) przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Wspólnoty i objętych

procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych, w tym także w celu ich
kompletacji, pakowania lub formowania przesyłek zbiorowych;

23) usług transportu międzynarodowego;
24) usług polegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu

towarów;
25) dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce

zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w
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rozumieniu art. 15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub
przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Wspólnoty,
w przypadku gdy podatnik:

a) przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu,
uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru,

b) posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na
rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub
na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
której jest członkiem;

26) dostaw sprzętu komputerowego:
a) dla placówek oświatowych,
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu

dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

2. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 % podlegają czynności, o których mowa
w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z
której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu
warunków określonych w tym przepisie.

3. Przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się:
1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu
(przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu
(przeznaczenia) na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu
(przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym
odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż
terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium
Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do
miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne
niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium
kraju;

2) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego,
lotniczego i kolejowego:

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium
kraju,

b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium
kraju,

c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium
kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju
(tranzyt);
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3) usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których
mowa w pkt 1 i 2.

4. Nie jest usługą, o której mowa w ust. 3, przewóz osób lub towarów w przypadku, gdy
miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych osób lub towarów
znajduje się na terytorium kraju, a przewóz poza terytorium kraju ma wyłącznie charakter
tranzytu.

5. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23,
są w przypadku transportu:

1) towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument
spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament
żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub
inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca
nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem
trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem
pkt 2;

2) towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument
potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia
wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;

3) towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;
4) osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy,

wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego
pasażera.

6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera

towarów;
2) określenie towarów i ich ilości;
3) potwierdzenie wywozu przez urząd celny.

7. Przez usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 24, rozumie się usługi:
1) świadczone bezpośrednio przez podatnika, który sprowadził z terytorium państwa

trzeciego na terytorium kraju towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w
celu ich naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia, jeżeli towary te
zostaną wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty zgodnie z
warunkami określonymi w przepisach celnych;

2) polegające na pośredniczeniu między podmiotem mającym siedzibę lub miejsce
zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędącym podatnikiem,
w rozumieniu art. 15, a podatnikiem, o którym mowa w pkt 1, gdy pośrednik
otrzymuje prowizję lub inne wynagrodzenie od którejkolwiek ze stron zawartego
kontraktu dotyczącego usług określonych w pkt 1, pod warunkiem posiadania kopii
dokumentów potwierdzających powrotny wywóz towarów z terytorium kraju poza
terytorium Wspólnoty;

3) świadczone przez innych podatników na zlecenie podatnika, o którym mowa w pkt
1, polegające wyłącznie na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu
towarów sprowadzonych w tym celu przez podatnika określonego w pkt 1, pod
warunkiem:
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a) uzyskania oświadczenia od zleceniodawcy, że towar, który powstał w wyniku
wykonania tej usługi, zostanie wywieziony z terytorium kraju poza terytorium
Wspólnoty,

b) posiadania szczegółowego rozliczenia tych usług zgodnie z treścią dokumentów
celnych, których kopie powinny być w posiadaniu tych podatników,
potwierdzających powrotny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium
Wspólnoty;

4) polegające na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarów
sprowadzonych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, które zostały
objęte procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów celnych,
świadczone przez podatników na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędących podatnikami,
w rozumieniu art. 15, w ramach kontraktów wielostronnych, jeżeli:

a) naprawiony, uszlachetniony, przerobiony lub przetworzony przez tych
podatników towar został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego na
terytorium kraju przez podatnika będącego również stroną tego kontraktu,

b) podatnik posiada szczegółowe rozliczenie wykonanych usług zgodnie z
dokumentami celnymi potwierdzającymi wywóz towarów z terytorium kraju
poza terytorium Wspólnoty oraz kopie tych dokumentów celnych.

8. Przepisy ust. 7 pkt 2-4 stosuje się, jeżeli podatnik spełni określone w nich warunki oraz
otrzyma całość lub co najmniej 50 % zapłaty przed upływem 60 dni, licząc od daty
wywozu z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty towaru będącego przedmiotem
świadczonych usług, z tym że spełnienie warunków także po upływie tego terminu
uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego w złożonej
deklaracji podatkowej, w której wykazano usługę.

9. Przez usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 24, rozumie się również usługi polegające na
przerobie, uszlachetnieniu lub przetworzeniu, świadczone na zlecenie podmiotów
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, w
przypadku gdy:

1) wykonywane przez podatnika usługi dotyczą towarów nabytych lub
zaimportowanych w tym celu na terytorium Wspólnoty;

2) podatnik posiada dowód, że należność za usługę została zapłacona i przekazana na
rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na
rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest
członkiem;

3) podatnik posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza
terytorium Wspólnoty, którego usługa dotyczy.

10. Przepis ust. 9 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma dokument potwierdzający
wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, nie później jednak niż 40.
dnia, licząc od daty wykonania usługi; otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz
towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym uprawnia
podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego w złożonej deklaracji
podatkowej, w której wykazano usługę.

11. Jeżeli towar, który powstał w wyniku czynności, o których mowa w ust. 9, został zbyty na
terytorium kraju, podatnicy, którzy dokonali tych czynności, są obowiązani do zapłacenia
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podatku według stawki właściwej dla dostawy tego towaru, przy czym podatek ustala się
od wartości rynkowej towaru pomniejszonej o kwotę podatku.

12. Przepis ust. 1 pkt 25 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później
jednak niż 40. dnia, licząc od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie
późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego.

13. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 % podlegają towary wymienione w
załączniku nr 8 do ustawy.

14. Dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0 %, pod
warunkiem:

1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną
placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o
której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;

2) posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego
placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez
organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w
przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

15. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do
właściwego urzędu skarbowego.

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2,
2) dane, które powinny zawierać dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 3,
3) wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,
4) dokumenty, dane, które powinna zawierać dokumentacja, o której mowa w ust. 2

- uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, konieczność zapewnienia
prawidłowej identyfikacji usługi na potrzeby rozliczenia podatku oraz przepisy
Wspólnoty Europejskiej.

Art. 86.
1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności

opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.
114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:
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

celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;
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3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
4) kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy

towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z
tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

5) kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których
mowa w art. 33a.

3. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego
stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy
towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy:
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od

części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą,
klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju:
wielozadaniowy, van;

2) 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 pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza
50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu
poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej
szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu
ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią
przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym 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
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy
pojazdu;

5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu
przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku
nr 9 do ustawy;

6) 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;

7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie

umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i
te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do
wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
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5. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4
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.

5a. Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany dostarczyć, w
terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego.

5b. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w
ust. 5, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o
których mowa w ust. 4 pkt 1-4 - podatnik obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
naczelnika urzędu skarbowego o tych okolicznościach, w terminie 7 dni od ich
zaistnienia.

5c. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 5b, zostaną dokonane w okresie 12 miesięcy licząc
od miesiąca, w którym otrzymano fakturę lub dokument celny, podatnik jest obowiązany
do skorygowania kwoty podatku naliczonego w całości w rozliczeniu za okres, w którym
dokonano tych zmian.

6. Przepisy ust. 3-5c stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz
innych pojazdów samochodowych, z tym że do importu samochodów osobowych oraz
innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 3, 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 6.000 zł.

7. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy
samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi
60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z
zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania
samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego
samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

7a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części
składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz
innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem
przepisów ust. 4-5c, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika
do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

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:

1) dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju,
jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na
terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek
odliczonego podatku z tymi czynnościami;

2) czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3-7;
3) dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16.

[9. 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 następujących czynności wykonywanych na terytorium kraju:
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1) transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym świadczonych przez
brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych,

2) udzielania i pośrednictwa w udzieleniu kredytu oraz zarządzania kredytem przez
kredytodawcę,

3) pośrednictwa lub wszelkich działań w zakresie gwarancji kredytowych lub
jakiegokolwiek innego zabezpieczenia pieniędzy oraz zarządzania gwarancjami
kredytowymi przez kredytodawcę,

4) transakcji, w tym pośrednictwa, dotyczących rachunków terminowych i bieżących,
płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów
finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i faktoringu,

5) transakcji, w tym pośrednictwa dotyczącego walut, banknotów i monet używanych
jako prawne środki płatnicze, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich; przez
przedmioty kolekcjonerskie rozumie się monety ze złota, srebra oraz innych metali
lub banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy, a także
monety o wartości numizmatycznej,

6) transakcji, w tym pośrednictwa, z wyłączeniem zarządzania i przechowywania,
których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach i stowarzyszeniach, obligacje i
inne papiery wartościowe, z wyłączeniem dokumentów ustanawiających tytuł prawny
do towarów oraz następujących praw lub papierów wartościowych:

a) prawa do określonego udziału w nieruchomości,
b) praw rzeczowych dających ich posiadaczowi prawo użytkowania w stosunku do

nieruchomości,
c) udziałów lub akcji, dających ich posiadaczowi prawo własności lub użytkowania

w stosunku do nieruchomości lub jej części
- w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z art. 28b lub art. 28l,
jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów
eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika
związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.]

<9. 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 czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7
oraz pkt 37–41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem
świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest terytorium państwa
trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod
warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego
podatku z tymi czynnościami.>

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 odpowiednio od
importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy
towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;
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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
rozliczanego zgodnie z art. 33a;

2b) w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku
należnym 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
którym 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
którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego
następuje 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
rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku
należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku
wynikającego 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 naliczonego w
rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury 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.

11. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych
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

nastąpiło 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
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5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku
należnego.

14. W przypadku podatników obowiązanych do dokonywania korekt kwot podatku
naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 1 i 2, część kwoty podatku naliczonego
obniżającą kwotę podatku należnego oblicza się w oparciu o proporcję właściwą dla roku
podatkowego, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego
niezależnie od terminu obniżenia kwoty podatku.

15. Do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji
podatkowej.

16. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w
rozliczeniu za kwartał, w którym:

1) uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,
2) dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem

kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34
- nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Przepis
ust. 10 stosuje się odpowiednio.

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje się do kwoty podatku naliczonego, wynikającej z faktur i
dokumentów celnych otrzymanych i odliczonych od kwoty podatku należnego w
rozliczeniu za okres poprzedzający kwartał, za który podatnik będzie rozliczał się metodą
kasową.

18. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 5, kwotę podatku naliczonego, wynikającą z
faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się metodą
kasową, i nieodliczoną od kwoty podatku należnego do końca tego okresu, mają prawo
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w okresie
rozliczeniowym, w którym:

1) uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur - w
przypadku podatku wynikającego z faktur;

2) dokonali zapłaty podatku - w przypadku podatku wynikającego z dokumentów
celnych;

3) dokonali zapłaty podatku wynikającego z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3
oraz art. 34.

19. Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na
terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku
naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

20. U podatnika, o którym mowa w art. 16, kwotą podatku naliczonego jest 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
wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

21. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, 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.
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Art. 90.
1. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do

wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje,
podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego
związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego.

2. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1,
podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku
naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do
których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z
zastrzeżeniem ust. 10.

3. Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu
czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi
podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności,
w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

4. Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na
podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do
którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby
całkowitej.

5. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów
i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez
podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających
amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane
do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego
działalności.

[6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji
dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz.
3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.]

<6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu
transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt
37–41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.>

7. (uchylony).
8. Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa

w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000
zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku
należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z
naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

9. Przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota
obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

10. W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:
1) przekroczyła 98 % - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o

całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;
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2) nie przekroczyła 2 % - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, metody obliczania proporcji inne niż określona w ust. 3 oraz warunki ich
stosowania, uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego oraz przepisy
Wspólnoty Europejskiej.

Art. 113.
1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie

przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości
sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy 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 podlegających amortyzacji.

3. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia
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 określonego w
ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika 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.

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 należnego 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 towarów
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
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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 rezygnacji
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 wartość
sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej
w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności
gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1,
zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty.
Opodatkowaniu 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.

12. W przypadku gdy między podatnikiem, o którym mowa w ust. 1 lub 9, a kontrahentem
istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4, który wpływa na wykazywaną przez
podatnika w transakcjach z tym kontrahentem wartość sprzedaży w ten sposób, że jest
ona niższa niż wartość rynkowa, dla określenia momentu utraty mocy zwolnienia od
podatku, o którym mowa w ust. 5 i ust. 10, uwzględnia się wartość rynkową tych
transakcji.

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 podatnikiem
jest ich nabywca, oraz podatników:

1) dokonujących dostaw:
a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
[b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii

elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów
o podatku akcyzowym,]

<b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii
elektrycznej (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
jubilerskie;

3) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.
14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) (uchylony);
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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.

Art. 114.
[1. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00) może wybrać

opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 %, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca
poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.]

<1. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu
samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać
opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 %, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca
miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.>

2. Przy opodatkowaniu usług w formie ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się
przepisu art. 86.

3. W zakresie usług, o których mowa w ust. 1, opodatkowanych w formie ryczałtu podatnik
składa w terminie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, skróconą deklarację podatkową.
Przepisy art. 99 ust. 7a i 7b stosuje się odpowiednio.

4. Podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy
opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu
jej wypełnienia, uwzględniając termin i miejsce składania deklaracji podatkowej.

6. (uchylony).

Art. 120.
1. Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

[1) przez dzieła sztuki rozumie się:
a) obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości

przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych,
inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych,
ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do
wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego
płótna (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1),

b) oryginalne sztychy, druki i litografie sporządzone w ograniczonej liczbie
egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w
całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego
procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub
fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 92.31.10-00.90),

c) oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały
one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest
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ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub
jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU 92.31.10-00.2),

d) gobeliny (CN 5805 00 00), (PKWiU 17.40.16-30.00) oraz tkaniny ścienne (CN
6304), (PKWiU ex 17.40.16-59.00 i 17.40.16-53.00) wykonane ręcznie na
podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że
ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,

e) fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego
nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we
wszystkich rozmiarach oraz oprawach;]

<1) przez dzieła sztuki rozumie się:
a) obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane

w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów
architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych,
topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła
artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju
pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701), (PKWiU
ex 90.03.13.0),

b) oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie
egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku
arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego
przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów
mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU
ex 90.03.13.0),

c) oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem
że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których
liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane
przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU
ex 90.03.13.0),

d) gobeliny (CN 5805 00 00), (PKWiU ex 13.92.16.0) oraz tkaniny ścienne
(CN 6304), (PKWiU ex 13.92.16.0) wykonane ręcznie na podstawie
oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich
liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,

e) fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego
nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we
wszystkich rozmiarach oraz oprawach;>

2) przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się:
a) znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu,

ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli
nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne
środki płatnicze (CN 9704 00 00),

b) kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej,
mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej,
etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty
kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7;
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3) przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których wiek
przekracza 100 lat (CN 9706 00 00);

[4) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do
dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-
3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106,
7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex
27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00,
36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).]

<4) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do
dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone
w pkt 1–3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102,
7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0,
ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).>

2. Stawkę podatku 7 % stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich
oraz antyków.

3. Stawkę podatku 7 % stosuje się również do:
1) dostawy dzieł sztuki dokonywanej:

a) przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy,
b) okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5,

którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały
osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich
twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku gdy uprawniają go one do
pełnego odliczenia podatku;

2) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli dokonującym dostawy, w wyniku
której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jest podatnik podatku od
wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie przepisy pkt 1.

4. W przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów
używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio
przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych 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.

5. Jeżeli rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw
czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży zgodnie z ust. 4, podatnik
może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy
łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów
kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

6. Przez łączną wartość dostaw rozumie się sumę kwot, które mają zapłacić poszczególni
nabywcy przedmiotów kolekcjonerskich, a przez łączną wartość nabyć rozumie się sumę
poszczególnych kwot nabycia.

7. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 5, łączna wartość nabyć określonego
rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich jest w okresie rozliczeniowym wyższa od łącznej
wartości dostaw takich przedmiotów, różnica ta podwyższa łączną wartość nabyć
przedmiotów kolekcjonerskich w następnym okresie rozliczeniowym.
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8. Jeżeli podatnik oblicza marżę zgodnie z ust. 5, obowiązany jest on do stosowania takiego
sposobu obliczania marży od określonych przedmiotów kolekcjonerskich do końca
okresu, o którym mowa w ust. 13.

9. Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 7, utrzymuje się przez okres 12 miesięcy, to podatnik
traci prawo do obliczania marży zgodnie z ust. 5. Podatnik może ubiegać się ponownie o
skorzystanie z obliczania marży zgodnie z ust. 5 po upływie roku od utraty tego prawa,
licząc do końca miesiąca, w którym utracił prawo do rozliczania tą metodą.

10. Przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości
prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej
podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2) podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była

zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43
ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była
opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających
regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie
potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

11. Przepisy ust. 4 i 5 mogą mieć również zastosowanie do dostawy:
1) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych

przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5;
2) dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
3) dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż

wymieniony w ust. 4 i 5, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7
%.

12. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w ust. 11 pkt 1, kwotę nabycia, którą
należy uwzględnić przy obliczaniu marży, o której mowa w ust. 4 i 5, przyjmuje się w
wysokości równej kwocie podstawy opodatkowania zastosowanej przy imporcie towarów
powiększonej o należny podatek z tytułu tego importu.

13. Przepis ust. 11 stosuje się w przypadku, gdy podatnik zawiadomił na piśmie naczelnika
urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania zgodnie z ust. 4 i 5 przed
dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest ważne przez okres 2 lat, licząc od końca
miesiąca, w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Po tym okresie,
jeżeli podatnik chce stosować procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, musi
ponownie złożyć to zawiadomienie.

14. Podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się
przepisy ust. 10 i 11. W przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo do
odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów, o których mowa w ust. 11, w
rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u tego podatnika z tytułu
dostawy tych towarów.
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15. Jeżeli podatnik oprócz zasad, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje również ogólne zasady
opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3, z
uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do
dostawy, o której mowa w ust. 4 i 5, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty
nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tych
przepisach.

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.

17. W zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust.
4 i 5, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do
nabywanych przez tego podatnika:

1) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków przez niego importowanych;
2) dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
3) dzieł sztuki nabytych od podatnika niebędącego podatnikiem, o którym mowa w ust.

4 i 5.
18. Przepisu ust. 17 nie stosuje się w sytuacji, gdy dostawa towarów podlega opodatkowaniu

podatkiem na zasadach innych niż określone w ust. 4 i 5.
19. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych

przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i
antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4 i 5.

20. W przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, o którym mowa w ust. 4
i 5, do którego mają zastosowanie zasady opodatkowania zgodne z ust. 4 i 5, marża
podlega opodatkowaniu stawką 0 %.

21. Przepisów ust. 1-20 nie stosuje się do nowych środków transportu będących przedmiotem
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

[ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ TOWARÓW ZALICZANYCH DO NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

Poz.  Symbol PKWiU  Nazwa towaru (grupy towarów)
1  2  3
1  34.10.2  Samochody osobowe

2  34.10.3  Pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu dziesięciu lub więcej
osób

3  34.10.4  Pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu towarów - z
wyłączeniem podwozi wyposażonych w silniki, dla pojazdów
mechanicznych (PKWiU 34.10.45)

4  34.10.5  Pojazdy mechaniczne przeznaczone do celów specjalnych - z
wyłączeniem samochodów ciężarowych z dźwigiem (PKWiU 34.10.52),
wież wiertniczych, samojezdnych (PKWiU 34.10.54-10.00)

5  35.11.2  Statki i podobne jednostki pływające przeznaczone do przewozów osób i
towarów

6  35.11.3  Statki rybackie i pozostałe statki specjalne
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7  35.12.11  Łodzie żaglowe wycieczkowe lub sportowe - z wyłączeniem żaglowców,
wypoczynkowych i sportowych, niepełnomorskich, o masie większej niż
100 kg, o długości mniejszej lub równiej 7,5 m (PKWiU 35.12.11-55)

8  35.12.13  Jednostki pływające wycieczkowe lub sportowe pozostałe; łodzie
wiosłowe i kajaki - z wyłączeniem motorówek wypoczynkowych lub
sportowych, innych niż te z silnikiem przyczepnym, niepełnomorskie, o
długości mniejszej lub równej 7,5 m (PKWiU 35.12.13-55), pozostałych
łodzi, również tych z silnikiem przyczepnym, o masie większej niż 100 kg,
o długości mniejszej lub równej 7,5 m (PKWiU 35.12.13-95)

9  35.20.1  Lokomotywy szynowe i tendry - z wyłączeniem tendrów

10  35.20.2  Wagony osobowe, towarowe i specjalne (z wyjątkiem wagonów
warsztatowych i podobnych) kolejowe lub tramwajowe, z własnym
napędem

11  35.30.21  Szybowce i lotnie - z wyłączeniem lotni (PKWiU 35.30.21-00.20)

12  35.30.22-00.20  Sterowce

13  35.30.22-00.90  Statki powietrzne bez napędu, pozostałe

14  35.30.3  Samoloty i śmigłowce

15  35.41.11  Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy spalinowy,
wewnętrznego spalania, o pojemności cylindra nie większej niż 50 cm3

16  35.41.12  Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy spalinowy,
wewnętrznego spalania, o pojemności cylindra powyżej 50 cm3

17  35.41.13-00.20  Rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy spalinowy
wewnętrznego spalania, o pojemności cylindra nie większej niż 50 cm3

18  35.41.13-00.90  Motocykle i rowery wyposażone w silnik, gdzie indziej niewymienione,
pozostałe

19  35.43.11-90.20  Wózki inwalidzkie motocyklowe, osobowe

20  35.43.11-90.90  Pozostałe wózki inwalidzkie, gdzie indziej niewymienione

]
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[ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY PRZYSŁUGUJE

ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Poz.  Symbol PKWiU  Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
1  2  3
1  ex 01.11  Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa

pozostałe - z wyłączeniem:
1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),
2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla
   przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),
3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),
4) ziół suszonych sortowanych całych

2  ex 01.12  Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie, z
wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów zawierających grzybnie
(PKWiU ex 01.12.21-00.49)

3  01.13.1  Winogrona

4  ex 01.13.23  Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem
ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU
01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi
(PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno
niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)

5  01.13.24-00.10  Orzechy laskowe

6  01.13.24-00.20  Orzechy włoskie

7  ex 01.13.40-00.90  Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin
zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych

8  ex 01.2  Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:
1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego
   pogarbarskiego oraz preparowanego
   (PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22,
   -00.32, -00.42, -00.5),
2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej,
   niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU
   01.22.32-00.90),
3) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25),
4) skór surowych świńskich półgarbowanych, poubojowych i
   zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex
   01.25.33-00.00)

9  ex 02  Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna okrągłego z
drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13), bambusa (PKWiU 02.01.42-
00.11) i faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18)

10  ex 05  Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa - z wyłączeniem:
1) ryb morskich świeżych lub chłodzonych (PKWiU
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   05.00.12-02),
2) skorupiaków morskich żywych, świeżych lub chłodzonych
   (PKWiU ex 05.00.21),
3) mączek, grysików i granulek ze skorupiaków nadających
   się do spożycia przez ludzi (PKWiU 05.00.21-00.30),
4) ostryg (PKWiU 05.00.22),
5) bezkręgowców żyjących w wodzie; żywych, świeżych lub
   schłodzonych - pozostałych (PKWiU 05.00.23),
6) produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3)

11  ex14.30.13-90.10  Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) -
wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus

12  ex 15.11.13-30.90  Tusze i półtusze wieprzowe pozostałe - wyłącznie tusze

 ex 15.11.14-30.90  dzików przeznaczone do spożycia

13  15.11.21  Wełna szarpana

14  ex 15.11.4  Odpady zwierzęce, niejadalne (z wyłączeniem utylizacyjnych) -
wyłącznie odpady przy hodowli i z gospodarki łowieckiej

15  ex 15.12.13-00.3 do
15.12.13-00.90

 Mięso i jadalne podroby - wyłącznie mięso z dziczyzny

16  15.20.11-90.1,  Mięso i filety z ryb słodkowodnych świeże, chłodzone i

 15.20.11-90.3,  mrożone

 15.20.12-30,

 15.20.12-70.1,

 15.20.12-90.10

17  ex 15.33.30-00.22  Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin
okopowych i warzyw

18  15.33.30-00.3  Odpady (słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z
wyłączeniem lnu i konopi)

19  15.33.30-00.80  Żołędzie i kasztany

20  15.71.20  Grysik i granulki z lucerny (alfalfa)

21  ex 24.15.60  Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane - z
wyłączeniem mączek nawozowych (PKWiU 24.15.60-00.1, -00.40),
oraz podłoży do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni (PKWiU ex
24.15.60-00.90)

 Usługi



- 49 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

22  ex 01.4  Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z
wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla
zwierząt

23  ex 02.02.10  Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z
wyłączeniem patrolowania lasów

24  ex 05.00.50  Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług
związanych z rybołówstwem morskim

25  71.31.10  Usługi dzierżawy lub najmu maszyn i urządzeń rolniczych, bez
obsługi

Objaśnienie:
ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.]

<Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I
ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU

OD TOWARÓW I USŁUG

Poz. Symbol
PKWiU 2008

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1. 2. 3.
Towar (grupa towarów)

1 ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:
1) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu

włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1),
2) orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0),
3) orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0)

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

3 01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe

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

5 ex 01.25.20.0 Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych
niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone

6 01.25.33.0 Orzechy laskowe

7 01.25.35.0 Orzechy włoskie

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

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

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

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

 12 01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca,
surowe

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

 14 01.28.20.0 Szyszki chmielowe

 15 01.29.20.0 Choinki świąteczne cięte

 16 ex 01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia,
z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią

 17 ex 01.4 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
1) wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem,

niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex
01.49.31.0),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej
pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),

3) spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),
4) skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych,

włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale
dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex
01.49.31.0)

 18 ex 02 Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z
wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU
02.20.13.0)

 19 ex 03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z
wyłączeniem:
1) ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem

hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0),
2) ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU

03.00.23.0),
3) skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek,

grysików i granulek ze skorupiaków,
4) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem

hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0),
5) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU

03.00.43.0),
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6) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych,
świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU
03.00.42.0),

7) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych,
świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0),

8) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00)
 20 ex 08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów – wyłącznie

ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik
i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i
minerałów

 21 ex 10.11.12.0 Mięso ze świń świeże lub schłodzone – wyłącznie tusze dzików
przeznaczone do spożycia

 22 ex 10.11.32.0 Mięso ze świń zamrożone – wyłącznie tusze dzików przeznaczone do
spożycia

 23 ex 10.11.39.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone –
wyłącznie mięso z dziczyzny

 24 ex 10.11.41.0 Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z
drugiej strzyży – wyłącznie wełna szarpana

 25 ex 10.11.60.0 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne – wyłącznie odpady pochodzące
z hodowli i gospodarki łowieckiej

 26 ex 10.20.11.0 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione),
świeże lub schłodzone – wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych,
świeże lub schłodzone

 27 ex 10.20.13.0 Ryby zamrożone – wyłącznie zamrożone ryby słodkowodne

 28 ex 10.20.14.0 Filety rybne zamrożone – wyłącznie zamrożone filety z ryb
słodkowodnych

 29 ex 10.20.15.0 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione – wyłącznie
zamrożone mięso z ryb słodkowodnych

 30 ex 10.39.30.0 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne –
wyłącznie liście, odpady roślin okopowych, warzywa, odpady (roślin
strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi),
żołędzie i kasztany

 31 10.91.20.0 Mączka i granulki lucerny (alfalfa)

 32 16.10.39.0 Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

 33 ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju
stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie –
wyłącznie brykiety ze słomy i siana

 34 ex 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane –
wyłącznie ziemia ogrodnicza (inna niż sklasyfikowana w PKWiU
08.91.19.0) i ziemia humus

Usługi (grupa usług)
 35 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z



- 52 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i
prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex
01.62.10.0)

 36 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów
wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU
ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami

 37 ex 03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych
z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)

 38 77.31.10.0 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi”.

>

ZAŁĄCZNIK Nr 3
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W

WYSOKOŚCI 7 %

Poz. [Symbol PKWiU]
<Symbol PKWiU

2008>

 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1  2  3
<Towar (grupa towarów)>

[1  ex 01.11  Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa
pozostałe - z wyłączeniem:
1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),
2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla
   przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),
3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),
4) ziół suszonych sortowanych całych,
5) roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.

2  01.12  Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie

3  01.13.1  Winogrona

4  ex 01.13.23  Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem
ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU
01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi
(PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno
niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)

5  01.13.24-00.10  Orzechy laskowe

6  01.13.24-00.20  Orzechy włoskie

7  ex 01.13.40-00.90  Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin
zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych

8  ex 01.2  Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
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1) wełny i sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej,
2) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10),
   z zastrzeżeniem poz. 9,
3) wosków owadzich i spermacetów,
4) skór futerkowych oraz skór pozostałych, niejadalnych

9  ex 01.25.10  Króliki, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla
ociemniałych

10  02.01.14  Drewno opałowe

11  05  Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem:
produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU
05.00.4)

12  10.30.10-00.3  Surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych

13  10.30.10-00.4  Wyroby torfowe dla celów rolniczych

14  14.12.20-10.22  Kreda mielona, pastewna

15  14.12.20-10.23  Kreda mielona, nawozowa

16  14.12.20-30.40  Mączka dolomitowa

17  ex 14.30.13-90.10  Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) -
wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus

18  ex 15.1  Mięso i produkty mięsne, z wyłączeniem:
1) tłuszczów technicznych,
2) produktów ubocznych garbarń,
3) skór i skórek, niejadalnych,
4) usług związanych z wytwarzaniem produktów mięsnych

19  15.2  Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane

20  ex 15.3  Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem:
1) produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %,
2) usług związanych z przetwórstwem i konserwowaniem
   warzyw i owoców

21  ex 15.4  Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne

22  15.5  Produkty mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji
regenerowanych włókien tekstylnych (PKWiU 15.51.53-00.10) oraz
kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność,
pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU 15.51.53-00.90)

23  15.6  Produkty przemiału zbóż, skrobie i produkty skrobiowe

24  15.7  Pasza dla zwierząt
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25  15.81.1  Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże

25a  15.82.11-30.00  Chleb chrupki

25b  ex 15.82.11-50.00  Suchary, sucharki, tosty z chleba i podobne tosty - wyłącznie tosty z
chleba i podobne tosty

25c  15.82.13-10.00  Chleb przaśny (maca)

25d  15.82.13-20.00  Opłatki sakralne i podobne produkty

25e  15.82.13-30.00  Wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10 % masy

25f  ex 15.82.13-90.00  Wyroby piekarskie, niezawierające dodatku środka słodzącego,
pozostałe - wyłącznie chleb i bułki oraz bułka tarta

26  15.83  Cukier - z wyłączeniem cukru zawierającego dodatek środków
aromatyzujących lub barwiących (PKWiU 15.83.13-30.00 i 15.83.13-
50.10)

27  15.84.24  Owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, konserwowane
cukrem

28  15.85  Makarony, kluski i podobne produkty mączne

29  15.86.12-70  Cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty,
esencje i koncentraty

30  15.87.12  Sosy, mieszanki przyprawowe, mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa
musztarda - z wyłączeniem musztardy gotowej (PKWiU 15.87.12-55)

31  15.88  Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

32  15.89.11  Zupy i buliony oraz przetwory z nich

33  15.89.12  Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka
jajek

34  15.89.14  Produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - z
wyłączeniem ekstraktów słodowych (PKWiU 15.89.14-30.1)

35  15.89.20-00.2  Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny

36  15.89.20-00.3  Śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym
modyfikowane

37  15.96.20-00.10  Wywar

38  15.98.11-50.30  Lód naturalny

39  15.98.11-50.40  Lód sztuczny

40  15.98.12-50.10  Napoje owocowe
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41  15.98.12-50.20  Napoje owocowo-warzywne

42  15.98.12-50.50  Nektary

43  15.98.12-50.60  Napoje warzywne

44  15.98.12-70  Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe

45  Bez względu na symbol  Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt

46  ex 19.10.50  Odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana - z
wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)

47  bez względu na symbol  Obuwie dziecięce

48  ex 22.11  Książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów
symbolami ISBN), nuty, mapy - wytwarzane metodami
poligraficznymi, z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu
krajowym, regionalnym, lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i
telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek

49  ex 22.12  Gazety, magazyny, czasopisma - oznaczone stosowanymi na

 ex 22.13  podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane
metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie
mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub
odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

50  24.13.11-20.10  Siarka sublimowana lub strącona

51  24.14.15  Pochodne węglowodorów pozostałe - wyłącznie:
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (PKWiU
   24.14.15-53),
2) pochodne chlorowcowane węglowodorów cykloalkanowych,
   cykloalkenowych, cykloterpenowych pozostałe (PKWiU
   24.14.15-59),
3) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan)
   (PKWiU 24.14.15-75.20)

52  24.14.64-50  Podpuszczka i jej koncentraty

53  24.14.64-70  Enzymy; preparaty enzymatyczne (gdzie indziej niewymienione ani
niewłączone)

54  24.15.10-75.30  Amoniak ciekły nawozowy

55  24.15.10-77.20  Woda amoniakalna nawozowa

56  ex 24.15.30  Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów
kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz
cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego)



- 56 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

57  24.15.40  Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

58  ex 24.15.50  Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku
potasowego

59  24.15.60  Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

60  24.15.70-70.20  Saletra sodowa nawozowa

61  ex 24.15.80  Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków
azotu oraz nawozów naturalnych
Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe
Związki fosforowe do mieszanek paszowych

62  ex 24.2  Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów
chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

63  24.62.10-20.10  Albumina techniczna

64  24.62.10-20.20  Albumina mleka

65  24.62.10-30  Żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)

66  26.52.10  Wapno

67  36.63.77-40.50  Żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny
nieutwardzonej, obrobionej

68  41.00.1  Woda naturalna

69  bez względu na symbol
PKWiU

 Sznurek do maszyn rolniczych

 Towary związane z ochroną zdrowia

70  15.89.20-00.11  Soki i ekstrakty roślinne - z opium

71  17.54.31  Wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty,
kłaczki włókiennicze, puch włókienniczy, resztki włókien z przemiału -
z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-50.10), kosmyków
włókienniczych i proszku oraz rozdrobnionych resztek włókien
(PKWiU 17.54.31-50.80)

72  20.51.14-50.91  Elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych,
rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane

73  21.22.12-10.10  Podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue

74  21.22.12-10.20  Tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue

75  21.22.12-10.30  Wata celulozowa paczkowana

76  21.22.12-30.10  Pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla



- 57 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

niemowląt

77  21.22.12-30.20  Pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych

78  24.14.51-39.10  Cysteina, cystyna i ich pochodne

79  ex 24.4  Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych
dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o
którym mowa w przepisach Prawa farmaceutycznego

80  24.64.11-30.10  Film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do
stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii

81  ex 24.64.11-50.20  Film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do
zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medyczny Błony
rentgenowskie diagnostyczne niesklasyfikowane w grupowaniach
PKWiU: 24.64.11-30.10 i 24.64.11-50.20

82  24.66.42-10.60  Testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne

83  24.66.42-30.30  Materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach
do sprzedaży detalicznej

84  24.66.42-30.40  Materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu

85  24.66.42-30.90  Pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w
dentystyce na bazie gipsu, pozostałe

86  ex 24.66.42-70.00  Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla
farmacji

87  ex 24.66.48-63.00  Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z
wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej

88  ex 25.13.30  Przewody, rury i węże z gumy (z wyjątkiem ebonitowych) - wyłącznie
węże medyczne

89  25.13.60-30.00  Rękawice chirurgiczne

90  25.13.71  Wyroby higieniczne i farmaceutyczne (w tym odciągacze do mleka), z
kauczuku wulkanizowanego, innego niż ebonit

91  28.74.12-50.50  Nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i
protetycznych

92  29.23.30-90.50  Części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny
ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.)

93  29.56.12-50.73  Maszyny poligraficzne do pisma Braille'a

94  30.01.12-00.31  Maszyny do pisania dla niewidomych

95  30.02.16-00.10  Urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych)
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96  ex 33.10.15-11  Strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub
weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych

97  ex 33.10.15-13.00  Igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie - z wyłączeniem
igieł weterynaryjnych

98  ex 33.10.15-17.10  Igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania
szwów) - z wyłączeniem igieł weterynaryjnych

99  33.10.15-33.00  Przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi

100  33.10.15-63.00  Aparatura do transfuzji

101  ex 33.10.17  Sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne
zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej
niesklasyfikowane - z wyłączeniem sztucznych zębów i protez
dentystycznych

102  33.10.18  Aparaty słuchowe; stymulatory serca; ich części; części i akcesoria
protez i przyrządów ortopedycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

103  33.40.11  Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła; soczewki
okularowe z innych materiałów

104  35.43.11  Wózki inwalidzkie

105  bez względu na symbol
PKWiU

 Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:
1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam
   i ług,
2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki
   borowinowe,
3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym
   tabletki "ZUBER"

106  bez względu na symbol
PKWiU

 Wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby
medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych
do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż wymienione w
pozostałych pozycjach załącznika

107  ex 24.20.14-90.00  Preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych,
grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w
ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe
albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu
przepisów ustawy o produktach biobójczych

108  bez względu na symbol
PKWiU

 Publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości
przeznaczone są dla użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz
urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie
Braille'a
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109  bez względu na symbol
PKWiU

 Foteliki do przewozu dzieci w samochodach

 Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i
artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i
Etnograficznej

110  28.75.27-43.30  Wyroby kowalstwa artystycznego

111  26.21.12-10.21
26.21.12-10.22
26.21.12-10.23
26.21.12-10.29
26.21.12-10.91
26.21.13-50.11
36.30.1
36.63.71-30.29

 Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne

112  20.40.12-50.10
20.40.12-50.20
20.51.14-50.98

 Wyroby bednarskie

113  20.51.12-00.10
20.51.12-00.90
20.51.12-00.30
20.51.12-00.20
20.51.14-50.20
20.51.40
20.51.98
20.51.12
20.51.13-00.59

 Formy drewniane użytkowe

114  20.52.15-70.70  Wyroby ze słomy

115  20.52.15-70.60  Wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogożyny i wikliny

116  20.52.15-70.40  Wyroby z trzciny

116a  20.52.15-70.90  Wyroby koszykarskie, wikliniarskie i inne z materiałów roślinnych
pozostałe osobno niewymienione

117  36.50.11-00.20
36.50.11-00.40
36.50.11-00.90
36.50.11-00

 Lalki

118  20.52.15-70.10
20.52.15-70.20
20.52.15-70.90

 Wyroby z łuby

119  17.40.16-53.00
17.14.16
17.14.13-53.00

 Wyroby tkackie
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120  17.54.12-70.00  Wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe,
igliczkowe)

121  18.22.1
18.22.2
18.22.3

 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego - odzieżowe

122  17.40.13-53.00
17.40.13-55.00
17.40.13-59.00

 Bielizna stołowa z tkanin haftowana

123  19.20.11-00  Wyroby rymarskie

124  36.30.12-39  Instrumenty muzyczne

125  26.21.13-50.11
26.51.13-00.11
36.63.77-40.3

 Rzeźby, płaskorzeźby

126  28.75.30-00.50
28.75.30-00.10
28.75.30-00.20

 Militaria

127  36.63.77-30.29
36.63.77-40.3
36.63.71-30.2

 Wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej

128  21.25.14-77.00  Wycinanki ludowe i artystyczne]

<1 ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i
odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu
włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)

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

3 01.22 Owoce tropikalne i podzwrotnikowe

4 01.23.1 Owoce cytrusowe

5 01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe

6 ex 01.25 Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z
wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż
niełuszczone, niekruszone ani niemielone

7 01.26 Owoce oleiste

8 ex 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i
aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta,
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surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki
9 ex 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon,

surowe – wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon
  10 01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody

jałowca, surowe

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

  12 01.28.20.0 Szyszki chmielowe

  13 01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy;
grzybnia

  14 ex 01.4 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z
wyłączeniem:
1) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę

praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),
2) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z

zastrzeżeniem poz. 15,
3) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i

barwione (PKWiU 01.49.26.0),
4) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i

nieczesanej (PKWiU ex 01.49.28.0),
5) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych,

gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)
  15 ex 01.49.19.0 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej

niesklasyfikowane – wyłącznie króliki dzikie, pszczoły,
jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych

  16 02.10.11.0 Sadzonki drzew i krzewów leśnych

  17 02.10.12.0 Nasiona drzew i krzewów leśnych

  18 02.20.14.0 Drewno opałowe

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

20 ex 03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające
rybactwo, z wyłączeniem:
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
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2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)
21 ex 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie:

1) kreda mielona, pastewna,
2) kreda mielona,  nawozowa,
3) mączka dolomitowa

22 ex 08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów –
wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako
zasadniczy składnik i inna niż  będąca mieszaniną
naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów

23 ex 08.92.10.0 Torf – wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu
dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów
rolniczych

24 ex 10.1 Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:
1) tłuszczów technicznych,
2) produktów ubocznych garbarń,
3) skór i skórek, niejadalnych,
4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków

25 10.2 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i
zakonserwowane

26 ex 10.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z
wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2
%

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

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

29 10.61 Produkty przemiału zbóż

30 10.62 Skrobia i wyroby skrobiowe

31 ex 10.71.11.0 Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości
oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza
14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie
z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności
do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

32 ex 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data
minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi
przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku
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oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami
wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten
również nie przekracza 14 dni

33 ex 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i
podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z
chleba i podobne tosty

34 ex 10.72.12.0 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle
– wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody
przekraczającej 10 % masy

35 ex 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub
konserwowane – wyłącznie chleb przaśny (maca), opłatki
sakralne i podobne produkty, bułka tarta

36 10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

37 10.73.12.0 Kuskus

38 ex 10.81 Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego,
zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub
barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)

39 10.82.24.0 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin,
zakonserwowane cukrem

40 ex 10.83.12.0 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy
lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy – wyłącznie
cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich
ekstrakty, esencje i koncentraty

41 ex 10.84.12.0 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz
gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej

42 ex 10.85.1 Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o
zawartości alkoholu powyżej 1,2 %

43 10.86.10.0 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

44 10.89.11.0 Zupy i buliony oraz przetwory z nich

45 10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub
zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub
ugotowane; albumina jaja

46 ex 10.89.14.0 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych –
wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa

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

48 ex 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej
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niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i
produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %

49 10.91 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich

50 10.92 Gotowa karma dla zwierząt domowych

51 ex 11.05.20.0 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane – wyłącznie
wywar

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

53 ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w
rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i
wikliniarskie – wyłącznie brykiety ze słomy i siana

54 ex 20.13.21.0 Niemetale (metaloidy) – wyłącznie siarka sublimowana lub
strącona

55 ex 20.13.42.0 Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz
azotany, z wyłączeniem azotanu potasu – wyłącznie związki
fosforowe do mieszanek paszowych

56 ex 20.14.19.0 Pozostałe pochodne węglowodorów – wyłącznie:
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO),

włącznie z lindanem (ISO, INN),
2) pozostałe pochodne fluorowcowane węglowodorów

cykloalkanowych,    cykloalkenowych, cykloterpenowych,
3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-

chlorofenylo) etan)
57 ex 20.14.64.0 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej

niesklasyfikowane – wyłącznie:
1) podpuszczka i jej koncentraty,
2) enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej

niesklasyfikowane
58 ex 20.15.10.0 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak – wyłącznie

amoniak ciekły nawozowy, woda amoniakalna nawozowa
59 ex 20.15.3 Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu

wapnia

60 20.15.4 Nawozy fosforowe mineralne

61 ex 20.15.5 Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu

62 ex 20.15.60.0 Azotan sodu – wyłącznie sprzedawany jako nawóz
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63 ex 20.15.7 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem
nawozów naturalnych

64 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej
niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca
torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca
mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów  oraz
ziemia humus)

65 ex 20.20.1 Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem
środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)

66 ex 20.59.60.0 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka –
wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka, żelatyna i
jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)

67 23.52.10.0 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne

68 ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane –
wyłącznie: żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z
żelatyny nieutwardzonej, obrobionej

69 35.30.21.0 Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż
żywnościowe

70 36.00.1 Woda w postaci naturalnej

71 ex 38.11.57.0 Odpady ze skór – wyłącznie odpady ze skór wyprawionych,
pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków
skór garbowanych (bezwłosowych)

72 ex 58.11.1 Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone
stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami
ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z
wyłączeniem ulotek

73 ex 58.13.10.0 Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i
innych) – wyłącznie gazety drukowane – oznaczone
stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami
ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem:
wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest
przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia
handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

74 ex 58.14.1 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na
nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie
czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na
podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN,
wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem:
wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest
przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia
handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

75 59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej
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76 bez względu na
symbol
PKWiU

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt

77 bez względu na
symbol
PKWiU

Obuwie dziecięce

78 bez względu na
symbol
PKWiU

Sznurek do maszyn rolniczych

Towary związane z ochroną zdrowia

79 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki
zagęszczające i żelujące – wyłącznie soki i ekstrakty roślinne  z
opium

80 ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych
przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna – wyłącznie
elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych,
rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane

81 ex 17.22.12.0 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla
niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby
odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy
celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien
celulozowych – wyłącznie:
1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub

bibułki tissue,
2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub

bibułki tissue,
3) wata celulozowa, paczkowana,
4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne

dla niemowląt,
5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych

82 ex 20.14.51.0 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-
nieorganiczne – wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne

83 ex 20.20.14.0 Środki odkażające – wyłącznie preparaty odkażające o
właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i
wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie
zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo
dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych
w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych

84 ex 20.59.11.0 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek,
światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny – wyłącznie
film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich,
do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film
fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do



- 67 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

zastosowań nieprzemysłowych – wyłącznie medycznych
85 bez względu

na symbol
PKWiU

Błony rentgenowskie diagnostyczne

86 ex 20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty
dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic
przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli
mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne
i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie
testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały
formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do
sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na
bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty;
preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu,
pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów –
wyłącznie dla farmacji

87 ex 20.59.59.9 Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej
niesklasyfikowane – wyłącznie produkty i preparaty do użytku
farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z
ceramiki szlachetnej

88 ex 21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby
farmaceutyczne – wyłącznie produkty lecznicze wpisane do
Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w
przepisach Prawa farmaceutycznego

89 bez względu
na symbol
PKWiU

Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium
kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii
Europejskiej lub Komisję Europejską

90 ex 22.19.30.0 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit – wyłącznie
węże medyczne z gumy

91 ex 22.19.60.0 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit – wyłącznie
rękawice chirurgiczne

92 22.19.71.0 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z
gumy innej niż ebonit

93 ex 25.94.12.0 Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie
indziej niesklasyfikowane – wyłącznie nity ze stali do wyrobów
ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

94 ex 26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego
przetwarzania danych – wyłącznie urządzenia komputerowe
do pisma Braille'a (dla ociemniałych)

95 26.60.14.0 Stymulatory serca, aparaty słuchowe

96 ex 28.23.11.0 Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów –
wyłącznie: maszyny do pisania dla niewidomych

97 ex 28.25.30.0 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i
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wentylacyjnych – wyłącznie części do narzędzi, przyrządów,
aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji
narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.)

98 ex 28.99.12.0 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego,
do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt –
wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a

99 30.92.20.0 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
100 ex 32.50.13.0 Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne

oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań
medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:
1) strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii

lub weterynarii – z wyłączeniem strzykawek
weterynaryjnych,

2) igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z
wyłączeniem igieł weterynaryjnych,

3) igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub
zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,

4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi,
5) aparatura do transfuzji

101 ex 32.50.22.0 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby;
wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części
ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem
sztucznych zębów i protez dentystycznych

102 32.50.23.0 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych

103 32.50.41.0 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych
materiałów

104 bez względu
na symbol
PKWiU

Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) – wyłącznie:
1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,
2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,
3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki
„ZUBER”

105 bez względu
na symbol
PKWiU

Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach
medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych
pozycjach załącznika

106 bez względu
na symbol
PKWiU

Publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w
całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i
słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i
odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a

107 bez względu
na symbol
PKWiU

Foteliki do przewozu dzieci w samochodach
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Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego
i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji
Artystycznej i Etnograficznej

108 ex 13.92.13.0 Obrusy i serwety – wyłącznie bielizna stołowa haftowana z
tkanin bawełnianych, z lnu, z pozostałych tkanin

109 ex 13.92.16.0 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane;
zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników,
gobelinów itp. – wyłącznie narzuty i kapy na łóżka

110 ex 13.99.11.0 Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i
dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji –
wyłącznie wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe,
frywolitkowe, drutowe, igliczkowe)

111 ex 14.13 Pozostała odzież wierzchnia – wyłącznie wyroby rękodzieła
ludowego i artystycznego, odzieżowe, z wyjątkiem używanych
wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowych

112 ex 15.12.11.0 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla
zwierząt, z wyłączeniem biczy, szpicrut i lasek

113 ex 16.24.12.0 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna – wyłącznie
beczki i komplety beczkowe, z drewna: iglastego, liściastego

114 ex 16.29.12.0 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna – wyłącznie: deski,
łyżki, łyżeczki, widelce, szczypce, wałki, tłuczki, pałki,
pozostałe przybory stołowe i kuchenne

115 ex 16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i
podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna –
wyłącznie galanteria dekoracyjna z drewna

116 ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych
przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna – wyłącznie:
1) wyroby do użytku domowego drewniane (szatkownice,

maselnice, deseczki do papieru toaletowego, itp.)
2) przybory i sprzęt do prania drewniany (tary, szczypce, itp.)

117 ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju
stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i
wikliniarskie – wyłącznie:
1) wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogożyny i wikliny,
2) galanteria koszykarska z trzciny egzotycznej,
3) wyroby koszykarskie i inne, z materiałów roślinnych,

pozostałych, osobno niewymienione,
4) łubianki, wyroby koszykarskie i inne z łuby

118 ex 17.29.19.0 Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki
przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i
tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury,
gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:
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1) wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej,
2) wycinanki ludowe i artystyczne

119 ex 22.29.29.0 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych – wyłącznie wyroby
plastyki zdobniczo-obrzędowej

120 ex 23.41.12.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły
gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z
porcelany, również chińskiej – wyłącznie wyroby garncarskie
użytkowo-dekoracyjne

121 ex 23.41.13.0 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne –
wyłącznie wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, rzeźby,
płaskorzeźby

122 ex 25.71.15.0 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej
części – wyłącznie militaria

123 ex 25.99.29.0 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane – wyłącznie wyroby kowalstwa
artystycznego

124 ex 32.20.12.0 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne – wyłącznie
smyczkowe

125 32.20.20.0 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych

126 32.40.11.0 Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie

127 ex 32.99.51.0 Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne
służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i
żartów – wyłącznie: wyroby garncarskie użytkowo-
dekoracyjne, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej

128 ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane –
wyłącznie: rzeźby, płaskorzeźby, wyroby plastyki zdobniczo-
obrzędowej>
 Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

129  Sprzęt przewozowo-samochodowy:
1) pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne
   (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe,
   techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i
   podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie
   wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,
2) sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony
   i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i
   gaszenia pożarów.

130  Sprzęt łączności:
1) radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem,
2) sprzęt łączności przewodowej,
3) zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi,
   oprogramowanie,
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4) urządzenia dyspozytorskie i aparatownie,
5) zestawy antenowe,
6) sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

131  Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego:
 1) sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki,
    pasy ratunkowe i okulary,
 2) aparaty oddechowe z maskami,
 3) sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne,
    rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty
    pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne,
    siekierołomy,
 4) zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń
    ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do
    paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery
    olejowe wraz z oprzyrządowaniem,
 5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu,
    radiometry, pirometry, kamery termowizyjne,
 6) urządzenia oddymiające i zadymiające,
 7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe,
 8) prądownice strażackie, działka wodne i
    wodno-pianowe,
 9) podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty
    gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki
    hydrantowe,
10) węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura
    wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki
    hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno
    stojące,
11) drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i
    zestawiane,
12) sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli
    gazowych wysokociśnieniowych,
13) sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory,
    rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt
    wysokogórski i dla płetwonurków,
14) chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory
    i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące,
15) sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,
16) pompy i autopompy pożarnicze,
17) agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie
    energetyczne,
18) sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania
    przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.

132  Wyposażenie zabezpieczające:
1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe,
   chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia
   dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy,
   naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem,
2) polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe,
   termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze
   wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni
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   polowych, kasyna polowe, garnki, menażki,
   niezbędniki,
3) wyposażenie samochodów sanitarnych

133  Materiały pędne i smary:
   paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych
   podatkiem akcyzowym

134  Pozostałe towary:
1) urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki
   biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy
   ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i
   urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych,
2) umundurowanie, odzież specjalna i ochronna,
   wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży
   pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie
   specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i
   dystynkcje,
3) wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji
   przeciwdymowych-przeciwgazowych, warsztatów
   łączności i ćwiczebnych komór gazowych,
4) urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania
   pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji
   ratowniczo-gaśniczych,
5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod
   zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej

 Usługi

[135  ex 01.4  Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z
wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla
zwierząt

136  ex 02.02.10  Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem
patrolowania lasów

137  ex 05.00.50  Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług
związanych z rybołówstwem morskim

138  41.00.2  Usługi w zakresie rozprowadzania wody

139  55.1  Usługi hoteli

140  ex 55.2  Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania
w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15)

141  60.10.1  Usługi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich
międzymiastowych

142  60.21  Usługi pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego pozostałe

143  60.22  Usługi taksówkowe oraz wynajmowania samochodów osobowych z
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kierowcą

144  60.23  Usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe

145  61.10.1  Usługi morskiego i przybrzeżnego transportu pasażerskiego

146  61.20.1  Usługi wodnego śródlądowego transportu pasażerskiego

147  61.20.31-00.10  Usługi w zakresie wynajmowania statków żeglugi śródlądowej z załogą
do przewozu pasażerów

148  62.10.1  Przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie

149  62.20.1  Przewozy lotnicze pozarozkładowe pasażerskie

150  ex 62.20.3  Usługi wynajmowania środków transportu lotniczego z załogą -
wyłącznie usługi wynajmowania pasażerskich środków transportu
lotniczego

151  ex 64.20.3  Usługi radia i telewizji kablowej, z wyłączeniem:
1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi
   filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2) działalności agencji informacyjnych

152  ex 85  Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie
świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od
podatku

153  90.0  Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i
unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

154  ex 92.13  Usługi związane z wyświetlaniem filmów i taśm wideo oraz z
wyświetlaniem filmów na innych nośnikach - z wyłączeniem filmów
reklamowych i promocyjnych

155  ex 92.2  Usługi radia i telewizji, inne niż określone w poz. 12 załącznika nr 4 do
ustawy, z wyłączeniem:
1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi
   filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2) działalności agencji informacyjnych

156  ex 92.3  Usługi rozrywkowe pozostałe - wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty,
przedstawienia i imprezy:
1) w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i
   literackiego (PKWiU 92.31.2),
2) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych
   (PKWiU 92.32.10),
3) świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki,
   cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11
   i 92.34.12)

157  ex 92.5  Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi
związane z kulturą - wyłącznie w zakresie wstępu oraz wypożyczania
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wydawnictw, wymienionych w pozycji 48 i 49

158  92.61  Usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych

159  Wstęp na imprezy sportowe

159a  ex 92.72  Usługi rekreacyjne pozostałe - wyłącznie w zakresie wstępu

160  93.03  Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i
utensyliów pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną

161  (uchylona)

162  Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w
formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw
autorskich lub praw do artystycznego wykonania

163  bez względu na
symbol PKWiU

 Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 72, 91, 101-104]

< Wykaz usług (grupa usług)
135 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą

zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z
wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia
schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)

136 02.10.20.0 Usługi związane ze szkółkami leśnymi

137 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania
lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż
leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie
zarządzania lasami

138 ex 03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem usług
związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)

139 ex 10.39.14.0 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane – wyłącznie:
obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat,
pakowanie na rynek pierwotny

140 36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za
pośrednictwem sieci wodociągowych

141 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za
pośrednictwem sieci wodociągowych

142 ex 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

143 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż
niebezpieczne nadających się do recyklingu

144 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż
niebezpieczne nienadających się do recyklingu
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145 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do
przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

146 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

147 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do
przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do
recyklingu

148 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne
w celu ich ostatecznego usunięcia

149 38.21.2 Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż
niebezpieczne

150 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów
niebezpiecznych

151 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów
promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z
wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów
promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i
odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

152 39.00.1 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem

153 39.00.2 Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne
usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń

154 49.10 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

155 49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

156 49.32 Usługi taksówek osobowych

157 49.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany

158 50.10.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę
bliskiego zasięgu

159 50.30.1 Transport wodny śródlądowy pasażerski

160 50.30.20.0 Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą

161 ex 51.10.1 Transport lotniczy pasażerski – wyłącznie przewozy lotnicze
rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie
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162 51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z
załogą

163 55 Usługi związane z zakwaterowaniem>
<164 ex 59.14.10.0 Usługi związane z projekcją filmów*)

165 ex 59.20.1 Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo*)

166 ex 59.20.2 Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych*)

167 ex 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych
i abonamentowych, inne niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 34*)

168 ex 61.10.5 Usługi radia i telewizji kablowej*)

169 ex 61.20.50.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych
realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej –
wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)

170 ex 61.30.10.0 Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem
udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za
pośrednictwem satelity – wyłącznie usługi radia i telewizji
kablowej*)

171 ex 61.30.20.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych
za pomocą satelity – wyłącznie usługi radia i telewizji
kablowej*)

172 75 Usługi weterynaryjne

173 81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

174 81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne

175 81.30.10.0 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

176 ex 85.60.10.0 Usługi wspomagające edukację – wyłącznie usługi świadczone
przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku

177 ex 91.01 Usługi bibliotek i archiwów – wyłącznie w zakresie
wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 72-75

178 93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych

179 96.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i
utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub
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urną
180 bez względu

na symbol
PKWiU

Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub
udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do
artystycznego wykonania

181 bez względu
na symbol
PKWiU

Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie
wstępu:
1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia

cyrkowe,
2) do obiektów kulturalnych

182 bez względu
na symbol
PKWiU

Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w
zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na
dyskoteki, sale taneczne

183 bez względu
na symbol
PKWiU

Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w
zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu

184 bez względu
na symbol
PKWiU

Wstęp na imprezy sportowe

185 bez względu
na symbol
PKWiU

Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie
wstępu

186 bez względu
na symbol
PKWiU

Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 80, 93–95, 98,
99 i 101–103

*) Nie dotyczy usług związanych z nagraniami na wszelkich nośnikach oraz z
wszelkimi usługami reklamowymi i promocyjnymi.>

[Objaśnienia:
1) ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług

zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0 % i 3 %.
3) Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu

(zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd
podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.]

<Objaśnienia:
1) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od

podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy
załącznik.

2) Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego
bagażu (zwierzęcia), za  który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony
pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.>
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[ZAŁĄCZNIK Nr 4
WYKAZ USŁUG ZWOLNIONYCH OD PODATKU

Poz.  Symbol PKWiU  Nazwa usługi (grupy usług)
1  2  3
1  ex 55.23.15  Usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich

2  64.11  Usługi świadczone przez pocztę państwową

3  Sekcja J ex (65-67)  Usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:
1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług
   świadczonych przez banki,
2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie
   rzeczy ruchomej,
3) usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-
   00.20),
4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla
   towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-
   00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład
   ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności
   ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie
   przez podmioty działające w imieniu i na rzecz
   zakładu ubezpieczeń,
5) usług ściągania długów oraz faktoringu,
6) usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub
   związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów
   wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43
   ust. 1 pkt 12 ustawy,
7) usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub
   związkach, obligacji i innych rodzajów papierów
   wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43
   ust. 1 pkt 12 ustawy,
8) transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających
   tytuł własności,
9) transakcji dotyczących praw w odniesieniu do
   nieruchomości

4  ex 70.20.11  Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o
charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem
wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż
mieszkaniowe

5  (skreślona)
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6  ex 75  Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej,
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie usługi w
zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

7  ex 80  Usługi w zakresie edukacji

7a  ex 55.23.11  Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci w zakresie, w jakim
są one wykonywane w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego przez organizacje posiadające status organizacji
pożytku publicznego

8  Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli i
odnoszące się do nauczania na poziomie podstawowym, średnim i
wyższym

9  ex 85  Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem
usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)

10  91  Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej
niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe)

11  ex 92  Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów
wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub
udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego
wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem1) - z wyłączeniem:
1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi
   filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2) usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo,
   wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów
   reklamowych i promocyjnych,
3) usług w zakresie działalności stadionów i innych
   obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i
   imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa
   artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2),
   związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych
   (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka,
   parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU
   92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy
   sportowe,
5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11,
   22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez
   biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych
   z kulturą (PKWiU 92.5),
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5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo
   (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów
   i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z
   produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług
   związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych
   nośnikach,
5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc
   o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),
6) działalności agencji informacyjnych,
7) usług wydawniczych,
8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem
   poz. 12

12  ex 92.2  Usługi publicznych radia i telewizji, z wyłączeniem:
1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi
   filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2) działalności agencji informacyjnych

13  (uchylona)

14  (uchylona)

15  Usługi wykonywane przez duchownych oraz osoby zakonne kościołów
i innych związków wyznaniowych - wyłącznie w zakresie realizacji
celów humanitarnych, charytatywno-opiekuńczych, naukowych i
oświatowo-wychowawczych, opieki medycznej

Objaśnienia:
ex- dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.
1) Dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty,

które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie
zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę
świadczonych usług.]


