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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 września 2009 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

(druk nr 671)

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

poz. 535, z późn. zm.)

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.

[4. Przy określaniu miejsca świadczenia usług, o którym mowa w art. 27 i 28, usługi są
identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy
ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole
statystyczne.]

<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.>
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Art. 17.
1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości

prawnej oraz osoby fizyczne:
1) na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie

przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar
zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną,
obniżoną lub zerową stawkę celną;

2) uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne,
odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które,
zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z
tymi procedurami;

3) dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
[4) będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających

siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania
albo pobytu na terytorium kraju;

5) nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest
podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub
stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 135-138;]

<4) będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników
nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca
prowadzenia działalności na terytorium kraju;

5) nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest
podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego
miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju;>

6) obowiązane do zapłaty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10.
<1a. Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 stosuje się również w przypadku, gdy usługodawca lub

dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na
terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności lub inne
miejsce prowadzenia działalności usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów,
jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce
prowadzenia działalności na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych
transakcjach.>

[2. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy
towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub
dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług
określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie
gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w
każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.]

<2. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy
towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub
dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia
usług, do których stosuje się art. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub
energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym
przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.>
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[3. Przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art.
15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce
zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 4.]

<3. Przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w
art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna
niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z
art. 97.>

[4. W przypadkach wymienionych w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się,
jeżeli usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE, zgodnie z art.
97.]

5. Przepis ust. 1 pkt 5 stosuje się:
1) jeżeli nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe

miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
albo osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca
siedzibę na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 6;

2) do dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie
elektroenergetycznym, jeżeli nabywcą jest podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96
ust. 4 lub art. 97 ust. 4.

6. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, jeżeli dostawa towarów dokonywana jest w ramach
sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

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
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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,
c) świadczenia usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 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;

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:
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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;
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;

[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. 27 ust. 4 pkt 1;]

<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, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się
odpowiednio do importu usług.]

<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
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czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy
Wspólnoty Europejskiej.

Art. 20a.
[1. W przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, do miejsca

odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy
podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę
dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem że podatnik podatku
od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w
państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w kwartale, w którym u podatnika powstał
obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.]

<1. W przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, do
miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej
dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje
z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury
potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod
warunkiem że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać
dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia
transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie
towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu
tej dostawy.>

2. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli:
1) przemieszczenia towarów dokonuje podatnik, który nie jest zarejestrowany jako

podatnik podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim zakończenia
transportu lub wysyłki;

2) podatnik, który przemieszcza towary do miejsca odpowiadającego magazynowi
konsygnacyjnemu, prowadzi ewidencję towarów przemieszczanych do tego miejsca
zawierającą datę ich przemieszczenia, datę dostawy towarów podatnikowi podatku
od wartości dodanej, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o
którym mowa w ust. 3 - także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów;
przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku powrotnego przemieszczenia towarów przez podatnika, który pierwotnie
dokonał ich przemieszczenia, lub na jego rzecz, które nie były przedmiotem dostawy
zgodnie z ust. 1, nie powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie
towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w odniesieniu do tych towarów.

Art. 22.
1. Miejscem dostawy towarów jest w przypadku:

1) towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich
nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w
momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy;

2) towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez
niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz -
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miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację
lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub
instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary
znajdują się w momencie dostawy;

4) dostawy towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie części
transportu pasażerów wykonywanej na terytorium Wspólnoty - miejsce rozpoczęcia
transportu pasażerów,

5)  dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie
elektroenergetycznym do podmiotu będącego podatnikiem, o którym mowa w art.
15, podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnikiem podatku o podobnym
charakterze, którego głównym celem nabywania gazu i energii elektrycznej jest
odprzedaż tych towarów w takich systemach i u którego własne zużycie takich
towarów jest nieznaczne - miejsce, gdzie podmiot taki posiada siedzibę, a w
przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, do którego
dostarczane są te towary - miejsce, gdzie podmiot ten posiada stałe miejsce
prowadzenia działalności, a w przypadku braku siedziby lub stałego miejsca
prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania;

6)  dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie
elektroenergetycznym, jeżeli taka dostawa jest dokonywana do podmiotu innego niż
podmiot, o którym mowa w pkt 5 - miejsce, w którym nabywca korzysta z tych
towarów i je zużywa; jeżeli wszystkie te towary lub ich część nie są w
rzeczywistości zużyte przez tego nabywcę, towary niezużyte uważa się za
wykorzystane i zużyte w miejscu, w którym nabywca posiada siedzibę, a w
przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, do którego
dostarczane są te towary - miejsce, gdzie nabywca posiada stałe miejsce prowadzenia
działalności, a w przypadku braku siedziby lub stałego miejsca prowadzenia
działalności - miejsce stałego zamieszkania.

2. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób,
że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy,
przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego
towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub
transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że
wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy,
chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z
zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która:
1) poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu

rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;
2) następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu

zakończenia wysyłki lub transportu towarów.
4. W przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium

państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku
od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo
zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa
członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.
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5. [Na potrzeby określenia miejsca świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4:] <Na
potrzeby określenia miejsca świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz art. 28i
ust. 2:>

1) przez część transportu pasażerów wykonaną na terytorium Wspólnoty rozumie się
część transportu zrealizowanego bez zatrzymania na terytorium państwa trzeciego,
od miejsca rozpoczęcia transportu pasażerów do miejsca zakończenia transportu
pasażerów;

2) przez miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów rozumie się przewidziane pierwsze
na terytorium Wspólnoty miejsce przyjęcia pasażerów na pokład, w tym również po
odcinku podróży poza terytorium Wspólnoty;

3) przez miejsce zakończenia transportu pasażerów rozumie się przewidziane ostatnie
na terytorium Wspólnoty miejsce zejścia z pokładu pasażerów, którzy zostali na
niego przyjęci na terytorium Wspólnoty, w tym również przed odcinkiem podróży
poza terytorium Wspólnoty;

4) w przypadku podróży w obie strony, odcinek powrotny transportu uznaje się za
transport oddzielny.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może
określić rodzaje dokumentów lub wzór dokumentu, na podstawie których wysyłkę lub
transport towarów przyporządkowuje się zgodnie z ust. 2 danej dostawie towarów,
uwzględniając:

1) specyfikę dokumentowania określonego rodzaju wysyłki lub transportu towarów;
2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
3) stosowane techniki rozliczeń.

[Art. 27.
1. W przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący

usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia
działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe
miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca
prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art.
28.

2. W przypadku świadczenia:
1) usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez

rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług
przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów
i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia
nieruchomości;

2) usług transportowych - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się
transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28;

3) usług:
a)  w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz usług

podobnych do tych usług, takich jak targi i wystawy, a także usług pomocniczych
do tych usług,
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b) pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek,
przeładunek i podobne czynności,

c) wyceny majątku rzeczowego ruchomego,
d) na ruchomym majątku rzeczowym

- miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z
zastrzeżeniem art. 28.

3. W przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:
1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających

osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium
państwa trzeciego, lub

2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty,
ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę,
stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w
przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce
zamieszkania.

4. Przepis ust. 3 stosuje się do 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 usług podobnych do tych

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

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

d) usług architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2
pkt 1,

e) usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3);
3a)  usług przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń;

4) bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem
wynajmu sejfów przez banki;

5) dostarczania (oddelegowania) personelu;
6) wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są

rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu;
7) telekomunikacyjnych;
8) nadawczych radiowych i telewizyjnych;
9) elektronicznych;
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10) polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub
posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-9 i 11;

11) agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli
uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10;

12)  polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych lub
elektroenergetycznych;

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

14)  bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt 12 i 13.
5. W przypadku gdy usługi elektroniczne są świadczone przez osobę prawną, jednostkę

organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną, która ma siedzibę albo
miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności poza terytorium
Wspólnoty, z którego świadczy te usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, niebędących podatnikami
podatku od wartości dodanej lub podatnikami, o których mowa w art. 15 i 16, mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, miejscem świadczenia tych
usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do usług, o których mowa w ust. 4 pkt 7 i 8, jeżeli
rzeczywiste użytkowanie i korzystanie z tych usług ma miejsce na terytorium państwa
członkowskiego, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7. Za środki transportu, o których mowa w ust. 4 pkt 6, uznaje się także środki transportu, o
których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1777/2005.

Art. 28.
1. W przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce

odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej
"wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest
miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, o której mowa w ust. 1, jest również
usługa transportu, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium jednego
państwa członkowskiego, jeżeli bezpośrednio jest związana z wewnątrzwspólnotową
usługą transportu towarów.

3. W przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności
świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium
państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia
transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które
wydało nabywcy ten numer.

4. Przepis ust. 3 stosuje się również odpowiednio do usług, o których mowa w art. 27 ust. 2
pkt 3 lit. b, jeżeli usługi te są bezpośrednio związane z wewnątrzwspólnotową usługą
transportu towarów.

5. W przypadku usług:
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1) pośrednictwa i spedycji związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowymi
usługami transportu towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie
transport towarów się rozpoczyna,

2) wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich,
związanych bezpośrednio z:

a)  usługami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b - miejscem świadczenia
tych usług jest miejsce świadczenia usług, z którymi usługi te są związane,

b)  usługami innymi niż wymienione w pkt 1 i 2 lit. a oraz w art. 27 ust. 3 -
miejscem świadczenia tych usług jest miejsce świadczenia usług, z którymi
usługi te są związane,

c)  dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania
dostawy towarów

- z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer,

pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na
terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na
którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest
terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

7. W przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla
nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są
wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które
wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług
zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały
faktycznie wykonane.

8. W przypadku gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7
stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną w terminie 90 dni od wykonania na
nich usług wywiezione poza terytorium kraju.

8a. Wywiezienie towarów w terminie późniejszym niż określony w ust. 8 upoważnia podatnika
do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym
towary zostały wywiezione.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, inne niż wskazane w ust. 1-8 oraz w art. 22-27 miejsce świadczenia przy
dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i
świadczeniu usług, uwzględniając specyfikę świadczenia niektórych usług, dostawy
niektórych towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu niektórych towarów
oraz przepisy Wspólnoty Europejskiej.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać podatnicy, o których mowa w art. 15, aby
świadczone przez nich usługi, o których mowa w ust. 7 i 8, mogły być uznawane za
wykonane poza terytorium kraju, oraz może wprowadzić korzystniejsze zasady zwrotu
różnicy podatku podmiotom świadczącym te usługi, uwzględniając:

1) sytuację gospodarczą państwa;
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2) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu
gospodarczego niektórymi towarami.]

<Art. 28a.
Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

1) ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to podatnika, o którym mowa
w art. 15, podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym
charakterze oraz osobę prawną niebędącą podatnikiem, która jest
zidentyfikowana do celów podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o
podobnym charakterze;

2) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji
nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub
świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu
do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Art. 28b.
1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest

miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce
zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1,
art. 28i, 28j i 28n.

2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności
podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce
zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia
działalności.

3. W przypadku gdy usługobiorca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania
lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2, miejscem
świadczenia usług jest miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w
którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

4. W przypadku świadczenia usług na rzecz podatników, gdy usługi te przeznaczone są
na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników,
wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników,
członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do
określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c.

Art. 28c.
1. Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest

miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d-28f, art. 28g ust. 2, art. 28h-28n.

2. W przypadku gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności
usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce
zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia
działalności.

3. W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania
lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2, miejscem
świadczenia usług jest miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w
którym ma on miejsce zwykłego pobytu.
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Art. 28d.
Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami przez
pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich jest miejsce, w którym
dokonywana jest podstawowa transakcja.

Art. 28e.
Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych
przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania
w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca
przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz
usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi
architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Art. 28f.
1. Miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się

transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.
2. Miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących

podatnikami jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem
pokonanych odległości, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Miejscem świadczenia usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie
ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, na
rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie transport towarów się
rozpoczyna.

4. Miejsce rozpoczęcia transportu, o którym mowa w ust. 3, oznacza miejsce, w którym
faktycznie rozpoczyna się transport towarów, niezależnie od pokonanych odległości
do miejsca, gdzie znajdują się towary.

5. Miejsce zakończenia transportu, o którym mowa w ust. 3, oznacza miejsce, w
którym faktycznie kończy się transport towarów.

Art. 28g.
1. Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe,

naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz
usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na
rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

2. Miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji,
rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług
pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w
tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest
miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Art. 28h.
W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usług:

1) pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek,
przeładunek lub podobnych usług,

2) wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku
ruchomym

– miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.
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Art. 28i.
1. Miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym

usługi są faktycznie wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na

pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu
pasażerów wykonanej na terytorium Wspólnoty, miejscem świadczenia usług jest
miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.

Art. 28j.
1. Miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest

miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji
usługobiorcy.

2. Przez krótkoterminowy wynajem środków transportu, o którym mowa w ust. 1,
rozumie się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres
nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających - przez okres
nieprzekraczający 90 dni.

Art. 28k.
Miejscem świadczenia usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów
niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub
miejsce zwykłego pobytu na terytorium Wspólnoty, przez podatnika, który posiada
siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z
którego świadczy te usługi, poza terytorium Wspólnoty, a w przypadku braku takiej
siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności,
posiada zwykłe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zwykłego pobytu poza
terytorium Wspólnoty, jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce
zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

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),
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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.

Art. 28m.
W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych lub usług nadawczych radiowych
i telewizyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę,
stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium państwa
członkowskiego, przez podatnika, który posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub
stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy te usługi, poza terytorium
Wspólnoty, a w przypadku braku takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub
stałego miejsca prowadzenia działalności, posiada zwykłe miejsce prowadzenia
działalności lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty, których faktyczne
użytkowanie i wykorzystanie ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, na
którym podmiot będący usługobiorcą ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub
miejsce zwykłego pobytu – miejscem świadczenia tych usług jest terytorium państwa
członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą ma siedzibę, stałe miejsce
zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

Art. 28n.
1. W przypadku świadczenia usług turystyki, o których mowa w art. 119, miejscem

świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę ma siedzibę lub stałe miejsce
zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy usługi turystyki, o których mowa w art. 119, są świadczone ze
stałego miejsca prowadzenia działalności usługodawcy znajdującego się w innym
miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych
usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.
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Art. 28o.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, inne niż wskazane w art. 22-26 i art. 28b-28n miejsce świadczenia przy
dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i
świadczeniu usług, uwzględniając specyfikę świadczenia niektórych usług, dostawy
niektórych towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu niektórych towarów
oraz przepisy Wspólnoty Europejskiej.>

Art. 42.
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku

0 %, pod warunkiem że:
1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer

identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo
członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla
podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w
art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

2)  podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące
przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju
i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż
terytorium kraju.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełnione również wówczas, gdy
nie są spełnione wymagania w zakresie:

1) nabywcy - w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4;
2) dokonującego dostawy - w przypadku, o którym mowa w art. 16.

3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie
potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego
innym niż terytorium kraju:

1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego
za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary
zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa
członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest
zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

2)  kopia faktury,
3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku
4)  (uchylony)

- z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy

towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego
nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik
oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadać dokument
zawierający co najmniej:
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1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika
dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych
towarów;

2) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby
lub miejsca zamieszkania nabywcy;

3) określenie towarów i ich ilości;
4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1

lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium
kraju;

5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub
numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu
lotniczego.

5. W przypadku wywozu przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego
środka transportu (przewozowego) podatnik oprócz dokumentów, o których mowa w ust.
3 pkt 2 i 3, powinien posiadać dokument zawierający dane umożliwiające prawidłową
identyfikację podatnika dokonującego dostaw i nabywcy oraz nowego środka transportu,
w szczególności:

1) dane dotyczące podatnika i nabywcy,
2) dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy

środek transportu,
3) datę dostawy,
4) podpisy podatnika i nabywcy,
5) oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju

w terminie 14 dni od dnia dostawy,
6) pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w

pkt 5
- zwany dalej "dokumentem wywozu".

6. Dokument wywozu podatnik wystawia w każdym przypadku, w którym ma zastosowanie
art. 106 ust. 6.

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

8. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, nabywca nowego
środka transportu jest obowiązany pierwszego dnia po upływie tego terminu do zapłaty
podatku od dokonanej na jego rzecz dostawy tego środka transportu.

9. Kwotę podatku zapłaconego zgodnie z ust. 8 zwraca się na wniosek nabywcy nowego
środka transportu, w przypadku gdy nowy środek transportu zostanie wywieziony na
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terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i tam zostanie
zarejestrowany, jeżeli podlega obowiązkowi rejestracji, przy czym nabywca ma
obowiązek udowodnić na podstawie posiadanych dokumentów wywóz tego środka
transportu i jego zarejestrowanie. Podatek zwraca urząd skarbowy, który pobrał ten
podatek.

10. W przypadku gdy nabywca, o którym mowa w ust. 5, przed zarejestrowaniem nowego
środka transportu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
dokona dostawy tego środka transportu na terytorium kraju, od czynności tej podatek
nalicza i rozlicza nabywca środka transportu, który rejestruje ten środek transportu na
terytorium kraju.

11. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie
dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym
niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być
również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w
szczególności:

1) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
2) dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
3) dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa

ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim
przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;

4)  dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju.

12. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed upływem
terminu do złożenia deklaracji podatkowej za:

[1) okres kwartalny albo okres miesięczny, jeżeli ten miesięczny okres jest ostatnim w
kwartale - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109
ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art.
109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego
towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których
mowa w ust. 1 pkt 2;

2) okres miesięczny, jeżeli ten miesięczny okres jest pierwszym lub drugim w kwartale -
podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za
dany okres miesięczny, lecz za okres miesięczny, za który w terminie do złożenia
deklaracji podatkowej za ten okres posiada dowody, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
nie później jednak niż za ostatni w kwartale okres miesięczny; w przypadku
nieotrzymania tych dowodów przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za ostatni w kwartale okres miesięczny, dostawę tę wykazuje się za ten
ostatni okres miesięczny ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na
terytorium kraju.]

<1) okres kwartalny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której
mowa w art. 109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji,
o której mowa w art. 109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy ze stawką
właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem
terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy
nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
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2) okres miesięczny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której
mowa w art. 109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji,
o której mowa w art. 109 ust. 3, za kolejny po następnym okresie
rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego
towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia
deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres
rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.>

[12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 1, otrzymanie dowodów, o których mowa w
ust. 1 pkt 2, upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów ze stawką 0 % w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za okres
rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana, i dokonania korekty deklaracji
podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100
ust. 1.]

<12a. W przypadkach, o których mowa w ust. 12, otrzymanie dowodów, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za
okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana, i dokonania korekty
deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której
mowa w art. 100 ust. 1.>

[13. Otrzymanie przez podatnika dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie
późniejszym niż termin do złożenia deklaracji podatkowej za ostatni w kwartale okres
miesięczny, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, upoważnia podatnika do wykazania
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0 % za ten ostatni w kwartale okres
miesięczny i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji
podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1.]

[14. Przepisy ust. 1-4 i 11-13 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.]

<14. Przepisy ust. 1-4, 11 i 12 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.>

15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, inny niż ustalony w ust. 3-11 sposób dokumentowania wywozu towarów
z terytorium kraju i dostarczenia ich nabywcy na terytorium państwa członkowskiego
inne niż terytorium kraju, uwzględniając:

1) konieczność odpowiedniego dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów i identyfikacji czynności dokonanych przez grupy podatników;

2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
3) specyfikę niektórych rodzajów usług transportowych.

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając:

1) konieczność odpowiedniego dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów i identyfikacji czynności dokonanych przez grupy podatników;

2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
3) potrzebę zapewnienia prawidłowej wymiany informacji dotyczących nowych

środków transportu zgodnie z odrębnymi przepisami.



- 21 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia,
jednostkę organizacyjną, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku
VAT, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków
związanych z wymianą informacji o podatku oraz o podatku od wartości dodanej.

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;
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
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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.

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
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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:

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
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[- w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1, 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.]
<– 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;

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.
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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
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;
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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.

Art. 89.
1. W odniesieniu do:

1) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz członków
personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innych osób zrównanych z nimi
na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są
obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium kraju,

2) Sił Zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Sił Zbrojnych
Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla
Pokoju, wielonarodowych Kwater i Dowództw i ich personelu cywilnego,

[3) podmiotów nieposiadających siedziby, miejsca zamieszkania, stałego miejsca
prowadzenia działalności na terytorium kraju, niezarejestrowanych na potrzeby
podatku na terytorium kraju]

<3) podmiotów nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego
miejsca prowadzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia działalności
lub miejsca zwykłego pobytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży
oraz niezarejestrowanych na potrzeby podatku na terytorium kraju >

[- mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w rozporządzeniu
wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.]
<– mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a-1g
oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.>

<1a. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą ubiegać się o zwrot podatku w
odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w
odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju,
jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania
czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości
dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju.
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1b. W przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik podatku od wartości
dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze ubiega się o zwrot podatku,
były wykorzystywane tylko częściowo do wykonywania czynności dających prawo
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium
państwa, w którym rozlicza on podatek od wartości dodanej lub podatek o
podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju – podatnikowi przysługuje
zwrot podatku w proporcji, w jakiej towary lub usługi związane są z wykonywaniem
czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego. Podatnik ubiegający się o zwrot podatku jest obowiązany w składanym
wniosku przy określaniu wnioskowanej kwoty zwrotu podatku uwzględnić
proporcję obliczoną zgodnie ze zdaniem pierwszym.

1c. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługuje zwrot podatku w
odniesieniu do kwot podatku:

1) zafakturowanych niezgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

2) dotyczących czynności, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b i art. 13;
3) w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, nie przysługuje podatnikom, o
których mowa w art. 15, prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku
należnego.

1d. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składają wnioski o dokonanie zwrotu
podatku:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy podmioty te
posiadają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2) na piśmie, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wydanym na
podstawie ust. 5, w przypadku gdy podmioty te nie posiadają siedziby lub
stałego miejsca zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego innym niż
terytorium kraju.

1e. W przypadku gdy proporcja, o której mowa w ust. 1b, ulegnie zmianie po złożeniu
wniosku o zwrot podatku – podatnik:

1) uwzględnia korektę wniosku o zwrot podatku we wniosku o zwrot podatku
składanym w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który
lub którego część złożony został ten wniosek;

2) składa korektę wniosku o zwrot podatku, jeżeli w roku podatkowym
następującym po roku podatkowym, za który lub którego część złożony został
ten wniosek, podatnik nie występuje o zwrot podatku.

1f. Od kwoty podatku niezwróconej przez urząd skarbowy podmiotom, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, w terminach określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie
ust. 5 naliczane są odsetki.

1g. Kwoty zwrotu podatku uzyskane nienależnie przez podmioty, o których mowa w ust.
1 pkt 3, podlegają zwrotowi do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. W przypadku niezwrócenia
kwoty zwrotu podatku uzyskanej nienależnie wraz z należnymi odsetkami,
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podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługują żadne dalsze zwroty do
wysokości niezwróconej kwoty wraz z odsetkami.

1h. Podatnik, o którym mowa w art. 15, ubiegający się o zwrot podatku od wartości
dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu
do zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania
czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego na terytorium kraju, składa wniosek za pomocą środków komunikacji
elektronicznej o dokonanie takiego zwrotu za pośrednictwem właściwego dla
podatnika naczelnika urzędu skarbowego do właściwego państwa członkowskiego.

1i. Wniosek o dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 1h, nie jest przekazywany do
właściwego państwa członkowskiego w przypadku gdy w okresie, do którego odnosi
się wniosek, podatnik:

1) nie był podatnikiem, o którym mowa w art. 15;
2) dokonywał wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od

podatku innych niż transakcje, do których stosuje się art. 86 ust. 9;
3) był zwolniony od podatku na podstawie art. 113.

1j. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie, na które służy zażalenie, o
nieprzekazaniu do właściwego państwa członkowskiego wniosku o dokonanie
zwrotu, o którym mowa w ust. 1h. Podatnik jest powiadamiany o wydaniu
postanowienia również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1k. W przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik, o którym mowa w art. 15,
ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej, były wykorzystywane tylko
częściowo do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju, podatnik ubiegający
się o zwrot podatku jest obowiązany przy określaniu wnioskowanej kwoty zwrotu
podatku uwzględnić proporcję obliczoną zgodnie z art. 90 i 91. Proporcję tę
wskazuje się w składanym wniosku.

1l. W przypadku gdy proporcja, o której mowa w ust. 1k, ulegnie zmianie po złożeniu
wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej – podatnik we wniosku o zwrot
podatku od wartości dodanej:

1) uwzględnia korektę wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej we wniosku o
zwrot podatku od wartości dodanej składanym w roku podatkowym
następującym po roku podatkowym, za który lub którego część złożony został
ten wniosek;

2) składa korektę wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej, jeżeli w roku
podatkowym następującym po roku podatkowym, za który lub którego część
złożony został ten wniosek, podatnik nie występuje o zwrot podatku od wartości
dodanej.>

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb
zwrotu podatku przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz
członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom
zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli
nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli zwrot taki wynika z porozumień międzynarodowych lub zasady
wzajemności.
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3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku Siłom
Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-
Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju,
wielonarodowym Kwaterom i Dowództwom i ich personelowi cywilnemu.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o
których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia:

1) porozumienia międzynarodowe;
2) konieczność prawidłowego udokumentowania zwracanych kwot podatku;
3) potrzebę zapewnienia informacji o towarach i usługach, od których nabycia podatek

jest zwracany;
4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

[5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
przypadki, warunki i tryb zwrotu podatku podmiotom nieposiadającym siedziby, miejsca
zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju,
niezarejestrowanym na potrzeby podatku na terytorium kraju, uwzględniając:

1) konieczność prawidłowego udokumentowania zakupów, od których przysługuje zwrot
podatku;

2) potrzebę zapewnienia prawidłowej informacji o wysokości zwracanych kwot
podatku;

3) potrzebę zapewnienia niezbędnych informacji o podmiocie ubiegającym się o zwrot
podatku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego zwrotu;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.]
<5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze

rozporządzenia:
1) warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podmiotom, o których mowa w ust. 1

pkt 3, oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych
w terminie,

2) wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty, o których mowa w ust.
1d pkt 2,

3) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za
pomocą środków komunikacji elektronicznej,

4) sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku,
5) sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku,
6) przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć

dodatkowe dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów,
7) przypadki, w których podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonującym

sprzedaży przysługuje zwrot podatku,
8) tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w ust. 1e

– uwzględniając konieczność prawidłowego udokumentowania zakupów, od których
przysługuje zwrot podatku, potrzebę zapewnienia prawidłowej informacji o
wysokości zwracanych kwot podatku i niezbędnych informacji o podmiocie
ubiegającym się o zwrot podatku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego
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zwrotu, potrzebę zapewnienia prawidłowego naliczania odsetek za zwłokę, potrzebę
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej oraz przepisy Wspólnoty
Europejskiej.>

6. W odniesieniu do organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych, których
działalność jest zaliczana do działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873), oraz do niektórych grup towarów mogą być zastosowane
zwroty podatku na warunkach określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust.
7.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, warunki zwrotu podatku organizacjom humanitarnym, charytatywnym
lub edukacyjnym z tytułu eksportu towarów oraz warunki, jakie muszą spełniać te
organizacje, żeby otrzymać taki zwrot, uwzględniając:

1) sytuację gospodarczą państwa;
2) przebieg realizacji budżetu państwa;
3) konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanego podatku;
4) konieczność zapewnienia informacji o eksporcie towarów;
5) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

<8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w
ust. 1h, sposób opisu niektórych informacji, a także warunki i termin składania
wniosków, uwzględniając:

1) konieczność zapewnienia informacji o prawie podatnika do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i
usług na terytorium kraju;

2) potrzebę zapewnienia niezbędnych do ubiegania się o zwrot podatku od wartości
dodanej informacji o podatniku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania
tego zwrotu;

3) potrzebę zapewnienia prawidłowej informacji o wysokości żądanych kwot
zwrotu podatku;

4) potrzebę zapewnienia informacji dotyczących towarów i usług związanych z
wnioskowanymi kwotami zwrotu podatku;

5) przepisy Wspólnoty Europejskiej.>

Art. 97.
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako

podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej
wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia
zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa
w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do podatników w rozumieniu art. 15 innych niż
wymienieni w ust. 1 i osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, u
których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której
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mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz tych, którzy zamierzają skorzystać z możliwości
określonej w art. 10 ust. 6.

[3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15,
podlegających obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, innych niż
wymienieni w ust. 1 i 2, którzy nabywając usługi, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i
7, podają numer, pod którym są zidentyfikowani na potrzeby podatku na terytorium kraju,
jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług.]

<3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w
art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy:

1) nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u
nich import usług;

2) świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników
podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi
podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.>

4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z
ust. 1, jako podatnika VAT UE.

5-8. (uchylone).
9. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie podmiotu, o którym mowa w

ust. 1-3, jako podatnika VAT UE.
[10. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które

uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego
nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o
których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na
potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej
poprzedzonym kodem PL.]

<10. Podmioty, o których mowa w ust. 1-3, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE,
które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, podając numer, pod którym są
zidentyfikowane na potrzeby podatku, przy:

1) dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2) dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
3) świadczeniu usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników

podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi
podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

4) nabywaniu usług, do których stosuje się art. 28b, dla których są podatnikami z
tytułu importu usług

– są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej
poprzedzonym kodem PL.>

[11. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy
uzyskali potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28
ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL.]

12. (uchylony).
13. W przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE

wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany na
piśmie zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego przez aktualizację zgłoszenia
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rejestracyjnego; zgłoszenie składa się w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej
okoliczności.

14. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 13, stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego
podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE.

15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, nie złoży za 6 kolejnych miesięcy
lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z
urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym.

16. Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6, 8 i
9, jest równoznaczne z wykreśleniem go z rejestru jako podatnika VAT UE.

17. Na wniosek zainteresowanego biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik
urzędu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania
określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium
państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zainteresowanym może być
zarówno sam podatnik, o którym mowa w art. 15, jak i osoba prawna, która nie jest takim
podatnikiem, mający interes prawny w złożeniu wniosku.

18. Wniosek, o którym mowa w ust. 17, składa się na piśmie, faksem lub telefonicznie albo
pocztą elektroniczną.

19. Biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdza
zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania podmiotu na potrzeby transakcji
wewnątrzwspólnotowych na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Art. 99.
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym

deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym
deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego
po każdym kolejnym kwartale.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową,
mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia
drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna
deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego
wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za
okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali
deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu
skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny
okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej
deklaracji.

5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, składają deklaracje
podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po
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kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania
się metodą kasową. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do
rozliczania się metodą kasową.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art.
113 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3,
chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z
art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3.

7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku
składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to
zawieszenie dotyczy.

7b. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie
dotyczy:

1) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE zgodnie z art. 97;
2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie

których są podatnikiem;
4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności

gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku

z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest
obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i
osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są
obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie
dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu.

[9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 nie mają obowiązku
składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, deklarację
podatkową składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.]

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

10. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące
podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji
podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie
wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w
zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia
powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.
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11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, składają w urzędzie skarbowym deklaracje
podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstał obowiązek podatkowy.

12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku
naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie
wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ
kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

13. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 22, rozliczanie i pobór podatku mogą być
określone w sposób odmienny niż określony w ust. 1-12 na podstawie rozporządzenia
wydanego na podstawie ust. 15.

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3 i 8-11, wraz z objaśnieniami
co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w
celu umożliwienia rozliczenia podatku.

15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób obliczania i poboru podatku z tytułu
świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na
terytorium kraju przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo
pobytu poza terytorium kraju, uwzględniając:

1) specyfikę wykonywania usług transportowych;
2) zapewnienie prawidłowego obliczenia kwot podatku;
3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

16. (uchylony).

[Art. 100.
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia

towarów w rozumieniu art. 9-12 lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w
rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w
urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych
nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, zwane dalej
"informacjami podsumowującymi", za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:

1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w przypadku informacji
podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów;

2) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w przypadku informacji
podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób prawnych niebędących podatnikami w
rozumieniu art. 15, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.

3. Informacja podsumowująca powinna zawierać w szczególności następujące dane:
1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz jego numer

identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika
urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9;
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2) właściwy i ważny numer identyfikacyjny kontrahenta nadany mu w państwie
członkowskim, z którego dokonywane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;

3) kod kraju, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do
którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;

4) łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wyrażoną zgodnie z art.
31, oraz łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w odniesieniu do
poszczególnych kontrahentów.

4. W przypadku transakcji, o której mowa w art. 136, informacja podsumowująca powinna
dodatkowo zawierać adnotację, że nabycie i dostawa zostały dokonane w ramach
wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.]

<Art. 100.
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są

obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:
1) wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do

których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od
wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami,
zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

2) wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub
art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych
na potrzeby podatku od wartości dodanej,

3) dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku
od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami,
zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

4) usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od
wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami,
zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na
terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż
zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0 %,
dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest
usługobiorca

– zwane dalej „informacjami podsumowującymi”.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, o których

mowa w art. 9 ust. 1, stosuje się również do osób prawnych niebędących
podatnikami w rozumieniu art. 15, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.

3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z
tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7.

4. Informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do
15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek
podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, w przypadku
gdy dotyczą one:

1) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli całkowita wartość tych
transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale
i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł,
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2) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli całkowita wartość tych
transakcji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50.000 zł,

3) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
5. Składający informacje podsumowujące za okresy kwartalne, u których:

1) całkowita wartość transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, bez podatku od
wartości dodanej, przekroczyła w danym kwartale kwotę 250.000 zł lub

2) całkowita wartość transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, bez podatku,
przekroczyła w danym kwartale kwotę 50.000 zł

– są obowiązani do składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne, z
uwzględnieniem ust. 6.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informacje podsumowujące za poszczególne
miesiące, które upłynęły od rozpoczęcia danego kwartału, są składane w terminie do
15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono odpowiednio
kwotę 250.000 zł lub 50.000 zł, z tym że jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w
trzecim miesiącu kwartału, składana jest jedna informacja podsumowująca za ten
kwartał.

7. Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, o którym
mowa w ust. 3-6.

8. Informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:
1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą

oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym
przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9, który zastosował
dla transakcji, o których mowa w ust. 1;

2) właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji
wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla
podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim
podatnikiem, nabywających towary lub usługi, zawierający dwuliterowy kod
stosowany dla podatku od wartości dodanej;

3) właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji
wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla
podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego dostawy towarów,
zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej – w
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

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

9. W przypadku transakcji, o której mowa w art. 136, informacja podsumowująca
powinna dodatkowo zawierać adnotację, że nabycie i dostawa zostały dokonane w
ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.

10. Na potrzeby ust. 1 pkt 4 zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej na
terytorium państwa członkowskiego, na którym, zgodnie z art. 28b, ma miejsce
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świadczenie usług, jest usługobiorca, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 15,
będący usługodawcą nie posiada na terytorium tego państwa członkowskiego:

1) siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia
działalności;

2) siedziby lub stałego miejsca zamieszkania, posiada natomiast na tym terytorium
stałe miejsce prowadzenia działalności, przy czym to stałe miejsce prowadzenia
działalności lub inne miejsce prowadzenia działalności usługodawcy, jeżeli
usługodawca posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności na tym
terytorium, nie uczestniczy w tych transakcjach.

11. Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym
mowa w ust. 3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4,
przepisy art. 19 ust. 19a i 19b stosuje się odpowiednio.>

Art. 109.
1. Podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić

ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży
w dniu następnym.

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1,
albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe
ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej
określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę
podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku
ustala się przy zastosowaniu stawki 22 %.

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

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

4-8. (uchylone).
9. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, podatnicy są obowiązani prowadzić

ewidencję otrzymywanych towarów zawierającą w szczególności datę ich otrzymania,
dane pozwalające na identyfikację towarów oraz datę wydania towaru po wykonaniu
usługi przez podatnika.

9a. W przypadkach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 i 8, podatnicy podatku od
wartości dodanej są obowiązani prowadzić ewidencję przemieszczanych towarów
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zawierającą w szczególności datę ich przemieszczenia na terytorium kraju oraz dane
pozwalające na identyfikację towarów.

10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do towarów przemieszczanych przez podatnika na
terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli na tych towarach
mają być wykonane usługi na rzecz podatnika, a po wykonaniu tych usług towary te są
wysyłane lub transportowane z powrotem do tego podatnika na terytorium kraju.

10a. Przepis ust. 9a stosuje się odpowiednio do towarów przemieszczanych przez podatnika w
przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 7 i 8.

11. Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, są obowiązane prowadzić ewidencję, na
podstawie której można określić wartość nabywanych przez nie towarów z innych państw
członkowskich; prowadzenie ewidencji powinno zapewnić wskazanie dnia, w którym
wartość nabywanych przez te podmioty towarów z innych państw członkowskich
przekroczy kwotę 50.000 zł, z uwzględnieniem wartości towarów określonych w art. 10
ust. 3.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe dane, jakie powinny zawierać prowadzone przez podatnika
ewidencje, o których mowa w ust. 9 i 10, a także wzory tych ewidencji, uwzględniając:

1) specyfikę wykonywania czynności, których przedmiotem są przemieszczane towary
objęte obowiązkiem ewidencyjnym;

2) konieczność zapewnienia dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie
prawidłowości rozliczenia podatku.

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze
rozporządzenia, niektóre grupy podatników będących osobami fizycznymi z prowadzenia
ewidencji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką wykonywanej
przez tych podatników działalności, a dodatkowo jeżeli w związku z wykonywanymi
przez nich czynnościami naczelnik urzędu skarbowego otrzymuje dokumenty
umożliwiające prawidłowe określenie osiąganego przez tych podatników obrotu.

Art. 131.
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej;
2) podmiotach zagranicznych - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty, wykonujące czynności
podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium Wspólnoty, które nie zarejestrowały
swojej działalności na terytorium Wspólnoty i wobec których nie powstaje wymóg
identyfikacji na potrzeby VAT na terytorium państwa członkowskiego;

3) osobach niepodlegających opodatkowaniu - rozumie się przez to osoby prawne,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne
niebędące podatnikami VAT;

4) państwie członkowskim identyfikacji - rozumie się przez to państwo członkowskie,
które podmiot zagraniczny wybiera w celu przedłożenia zgłoszenia, o którym mowa
w art. 132 ust. 1, w przypadku gdy jego działalność jako podatnika VAT na
terytorium Wspólnoty zostanie rozpoczęta zgodnie z postanowieniami tego
rozdziału;
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[5) państwie członkowskim konsumpcji - rozumie się przez to państwo członkowskie, w
odniesieniu do którego zgodnie z art. 27 ust. 5 przyjmuje się, że na jego terytorium
ma miejsce świadczenie usług elektronicznych.]

<5) państwie członkowskim konsumpcji – rozumie się przez to państwo
członkowskie, w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na
jego terytorium ma miejsce świadczenie usług elektronicznych.>


