
 

 

Druk nr 2332 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (druk 
nr 2222) 

 
 

Sejm na 48 posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2009 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 
Regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 
Publicznych w celu rozpatrzenia.  

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 10 września 2009 r.  
 
wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 

Warszawa, dnia 10 września 2009 r. 
 
 
 
  Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Jan Łopata  (-) Zbigniew Chlebowski 
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Projekt  

 
 
 

USTAWA 
z dnia   2009 r.  

 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług1) 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 
535, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 17: 

a) w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„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;”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:  

1) dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w 
odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11),  

2) dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu 
podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom 
niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym 
państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23),  

3) dyrektywy Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się 
od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz. Urz. UE L 14 z 
20.01.2009, str. 7).  

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, 
Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 
1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, 
poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.  
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„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.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

e) uchyla się ust. 4; 

3) w art. 19: 

a) w ust. 13 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

b) ust. 19 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

c) po ust. 19 dodaje się ust. 19a i 19b w brzmieniu: 

„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 
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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.”; 

4) w art. 22 w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

 „Na potrzeby określenia miejsca świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 
oraz art. 28i ust. 2:”; 

5) uchyla się art. 27 i 28; 

6) po art. 28 dodaje się art. 28a-28o w brzmieniu: 

„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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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), 

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 
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 – 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. 

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.”; 

7) w art. 86 w ust. 9 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie: 

„– 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.”; 

8) w art. 89: 

a) w ust. 1: 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„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”, 

– zdanie końcowe otrzymuje brzmienie: 

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

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1j w brzmieniu:  

„1a. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą ubiegać się o zwrot 
podatku w odniesieniu do nabytych przez nich 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. 

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) wynikających z faktur wystawionych 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: 



Liczba stron : 15  Data : 2009-09-15   Nazwa pliku : 0098-33A.NK 
VI kadencja/ druk nr 2222 

 

9  

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, 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. Wniosek o dokonanie zwrotu nie 
jest przekazywany do właściwego państwa członkowskiego i jest 
zwracany podatnikowi w przypadkach określonych w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie ust. 8. 

1i. 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. 
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1j. W przypadku gdy proporcja, o której mowa w ust. 1i, 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.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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 zwrotu, potrzebę 
zapewnienia prawidłowego naliczania odsetek za zwłokę, potrzebę 
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej oraz przepisy 
Wspólnoty Europejskiej.”, 

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  

„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, warunki i termin 
składania wniosków, a także przypadki nieprzekazywania wniosków 
przez organ podatkowy do właściwego państwa członkowskiego, 
uwzględniając: 
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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.”; 

9) w art. 97: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

c) uchyla się ust. 11; 

10) art. 100 otrzymuje brzmienie: 

„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 
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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, 

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 
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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 świadczenie usług, jest 
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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.”; 

11) w art. 109 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„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.”;  

12) w art. 131 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

 
Art. 2. 

W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. w przypadku 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, miejscem świadczenia usług jest 
miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. 

 
Art. 3. 

1. Podatnicy, inni niż wymienieni w art. 97 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą 
od dnia 1 grudnia 2009 r. zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego w 
zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96 ustawy zmienianej w art. 1, 
o zamiarze rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w art. 97 ust. 
3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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2. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza, zgodnie z art. 97 ust. 9 ustawy 
zmienianej w art. 1, zarejestrowanie z dniem 1 stycznia 2010 r. podatników, o 
których mowa w ust. 1, jako podatników VAT UE. 

 
Art. 4. 

W okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. kwota ustalona w wysokości 250.000 zł, o 
której mowa w art. 100 ust. 4-6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, wynosi 500.000 zł. 

 
Art. 5. 

W przypadku usług wykonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
stanowiących import usług, w stosunku do którego, zgodnie z art. 19 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, nie powstał obowiązek podatkowy przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

 
Art. 6. 

Do wniosków o zwrot podatku złożonych do dnia 31 grudnia 2009 r., zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez 
podmioty nieposiadające siedziby lub miejsca zamieszkania lub stałego miejsca 
prowadzenia działalności na terytorium kraju, niezarejestrowane na potrzeby podatku 
na terytorium kraju, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 
Art. 7.  

Podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE na dzień 31 grudnia 2009 r. 
na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 97 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, którzy 
uzyskali potwierdzenie zgodnie z art. 97 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, uważa się 
za podatników zarejestrowanych jako podatników VAT UE na podstawie zgłoszenia, 
o którym mowa w art. 97 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą. 

 
Art. 8. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem: 

1) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2009 r.; 

2) art. 1 pkt 6 w zakresie art. 28g, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2011 r. 
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