Projekt z dnia 2 lipca 2009 r.

USTAWA
z dnia

2009 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o transporcie drogowym oraz
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

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.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 :
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)
towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome oraz nieruchomości,
w szczególności budynki, budowle lub ich części, a takŜe grunty; towarami są
równieŜ energia elektryczna, gaz, energia cieplna, chłodnicza i tym podobne;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) nowych środkach transportu - rozumie się przez to przeznaczone do transportu
osób lub towarów:
a)

1)

pojazdy lądowe, w szczególności wymienione w poz. 1-6, 11, 12 i 15-18
załącznika nr 1 do ustawy, napędzane silnikiem o pojemności skokowej
większej niŜ 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niŜ 7,2
kilowata, jeŜeli przejechały nie więcej niŜ 6.000 kilometrów lub od
momentu dopuszczenia ich do uŜytku upłynęło nie więcej niŜ 6 miesięcy;
za moment dopuszczenia do uŜytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w
którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do
ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi
rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zaleŜności od tego,
która z tych dat jest wcześniejsza; jeŜeli nie moŜna ustalić dnia pierwszej
rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej
rejestracji, za moment dopuszczenia do uŜytku tego pojazdu uznaje się
dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy,
lub dzień, w którym został po raz pierwszy uŜyty dla celów
demonstracyjnych przez producenta,

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, 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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b)

pojazdy wodne, w szczególności wymienione w poz. 7-10 załącznika nr 1
do ustawy, o długości większej niŜ 7,5 metra, jeŜeli były uŜywane nie
dłuŜej niŜ 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich
dopuszczenia do uŜytku upłynęło nie więcej niŜ 3 miesiące, z wyjątkiem
statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment
dopuszczenia do uŜytku pojazdu wodnego uznaje się dzień, w którym
został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w
którym został po raz pierwszy uŜyty dla celów demonstracyjnych przez
producenta,

c)

statki powietrzne, w szczególności wymienione w poz. 13 i 14 załącznika
nr 1 do ustawy, o maksymalnej masie startowej większej niŜ 1.550
kilogramów, jeŜeli były uŜywane nie dłuŜej niŜ 40 godzin roboczych lub
od momentu ich dopuszczenia do uŜytku upłynęło nie więcej niŜ 3
miesiące, z wyjątkiem statków powietrznych, o których mowa w art. 83
ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do uŜytku statku powietrznego
uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu
nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy uŜyty dla celów
demonstracyjnych przez producenta;”,

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą,
w tym równieŜ produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego
oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod
folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów,
hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
uŜytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz
chów i hodowlę ryb i innych organizmów Ŝyjących w wodzie, a takŜe uprawy w
szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni,
uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
chów i hodowlę dŜdŜownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek
oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaŜ
produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z
drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0),
a takŜe świadczenie usług rolniczych;”,
d) dodaje się pkt 30 w brzmieniu:
„30) PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węŜszy niŜ
określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.”;

2) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się równieŜ
przekazanie przez podatnika towarów naleŜących do jego przedsiębiorstwa bez
wynagrodzenia, w szczególności:
1) przekazanie lub zuŜycie 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,
2) darowizny
- jeŜeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniŜenia kwoty podatku naleŜnego
o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.”;

3) w art. 8:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeŜeli dla tych
usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują
symbole statystyczne.”,
b) uchyla się ust. 4;

4) w art. 13 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)

towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika, pod
warunkiem Ŝe podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę
wywozu tych towarów;”;

5) w art. 15:
a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przedstawicielem podatkowym moŜe być osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca siedzibę na terytorium
kraju, lub osoba fizyczna posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium
kraju, jeŜeli łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny;
2) przez ostatnie 24 miesiące terminowo rozliczała podatki stanowiące dochód
budŜetu państwa;
3) przez ostatnie 24 miesiące – osoba fizyczna będąca podatnikiem,
a w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi – osoba będąca
wspólnikiem, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym nie
podlegała odpowiedzialności na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. –

4
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.2))
za popełnienie przestępstwa skarbowego;
4) jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego
zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.”,

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:
„8a. Warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, nie stosuje się do agencji celnej, jeŜeli
podatnik ustanawiający ten podmiot przedstawicielem podatkowym dokonuje na
terytorium kraju wyłącznie importu towarów, a miejscem przeznaczenia tych
towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niŜ terytorium kraju
i wywóz ich z terytorium kraju dokonywany jest przez importera tych towarów
w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
8b.

Agencja celna będąca przedstawicielem podatkowym, o którym mowa w ust. 8a,
moŜe wykonywać czynności doradztwa podatkowego wyłącznie w zakresie
prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, dokumentacji oraz ewidencji dla
potrzeb podatku oraz sporządzania, w imieniu i na rzecz tych podatników,
deklaracji i informacji podsumowujących.”,

c) ust.10 otrzymuje brzmienie:
„10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1) określi tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego, a takŜe czynności,
jakie moŜe on wykonywać,
2) moŜe określić przypadki, w których nie ma konieczności ustanawiania
przedstawiciela podatkowego,
3) moŜe określić dodatkowe warunki, jakie musi spełniać podmiot, który moŜe
być ustanowiony przedstawicielem podatkowym
- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatku
przez podmioty nieposiadające siedziby, stałego miejsca prowadzenia
działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.”;

6) w art. 17:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) nabywające złom, jeŜeli dokonującym jego dostawy na terytorium kraju
jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766,
z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 8, poz. 39.
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VAT czynny, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia
działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju.”,
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeŜeli nabywcą jest podatnik, o którym
mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, posiadający
siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce
zamieszkania na terytorium kraju.”;

7) w art. 19 w ust. 13:
a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) świadczenia usług wymienionych w poz. 136-149, 169 i 170 załącznika nr 3 do
ustawy;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy:
a) ksiąŜek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek,
b) gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13 i PKWiU
ex 58.14.1)
- nie później jednak niŜ 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeŜeli
umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie
później jednak niŜ po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych
wydawnictw;”,
c) uchyla się pkt 5,
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) otrzymania całości lub części zapłaty - z tytułu usług polegających na
drukowaniu:
a) ksiąŜek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek,
b) gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)
- nie później jednak niŜ 90. dnia, licząc od dnia wykonania usługi;”;

8) w art. 27 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) doradczych, inŜynierskich, prawnych, księgowych oraz usług podobnych do tych
usług, w tym w szczególności:
a) usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU
62.02.10.0),
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b) usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
(PKWiU 62.02.20.0),
c) usług prawnych (PKWiU 69.10.1),
d) usług rachunkowo-księgowych i w zakresie audytu; usług doradztwa podatkowego –
wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe (PKWiU ex 69.20);”;

9) w art. 29:
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeŜeniem ust. 2-21, art. 30-32,
art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5.”,
b) w ust. 4b pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaŜ: energii
elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i
radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 136-149, 169 i
170 załącznika nr 3 do ustawy.”,
c) po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu:
„18a. W przypadku dostaw złomu, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7,
podatnikiem jest jego nabywca, podstawą opodatkowania jest kwota,
którą nabywca jest obowiązany zapłacić.”,
d) uchyla się ust. 22;

10) w art. 33a:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się po upływie okresu
rozliczeniowego, za który składana jest deklaracja podatkowa, o której mowa
w ust. 1, pod warunkiem przedstawienia organowi celnemu dokumentów
potwierdzających rozliczenie kwoty podatku naleŜnego z tytułu importu
w deklaracji podatkowej.”,
b) dodaje się ust.7 i 8 w brzmieniu:
„7. W przypadku, gdy podatnik, w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym
powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie przedstawił
dokumentów, o których mowa w ust. 6, organ celny pokrywa kwotę podatku,
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którą podatnik miał rozliczyć w deklaracji podatkowej ze złoŜonego
zabezpieczenia.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, podatnik traci prawo do rozliczenia tej
kwoty jako podatku naleŜnego z tytułu importu towarów w deklaracji
podatkowej. JeŜeli podatnik wcześniej rozliczył kwotę podatku naleŜnego z
tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, podatnik ma prawo do korekty
w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym kwota tego podatku została
pokryta zabezpieczeniem.”;
11) w art. 33b ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podatnik jest obowiązany w terminie, o którym mowa w ust. 2, do wpłacenia kwot
podatku wykazanych w deklaracjach importowych, z zastrzeŜeniem art. 33a, który
stosuje się odpowiednio.”;
12) w art. 37 po ust.1 dodaje się ust.1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy kwota podatku naleŜnego z tytułu importu towarów została
określona w decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, organ
celny pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki w wysokości i według
zasad obowiązujących dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych,
od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia
powiadomienia o wysokości naleŜności podatkowych; do podatku wynikającego
z decyzji, który nie został zapłacony w terminie, przepisy Ordynacji podatkowej
dotyczące odsetek od zaległości podatkowych stosuje się odpowiednio.
1b.

Kwota podatku naleŜnego z tytułu importu towarów przedawnia się z upływem 5
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek
podatkowy. Art. 70 § 2-8 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.”;

13) w art. 41:
a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium
kraju towarów wymienionych w poz. 125-130 załącznika nr 3 do ustawy, dla
jednostek ochrony przeciwpoŜarowej, przeznaczonych na cele ochrony
przeciwpoŜarowej.”,
b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Zmiany w obowiązujących w dniu 1 stycznia 2010 r. klasyfikacjach
statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz
w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami, wprowadzone po tym dniu,
nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem, jeŜeli nie zostały określone
w ustawie.”;
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14) w art. 43:
a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 1,
- pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet
uŜywanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem dostawy i usług
w zakresie przedmiotów kolekcjonerskich, za które uwaŜa się monety ze złota,
srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle uŜywane jako
prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;”,
- dodaje się pkt 17 - 37 w brzmieniu:
„17) powszechne usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami
związaną - realizowane przez Pocztę Polską S.A.;
18) usługi w zakresie opieki medycznej, słuŜące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez:
a) zakłady opieki zdrowotnej,
b) lekarzy, lekarzy dentystów w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857,
z późn. zm.3)),
c) pielęgniarki, połoŜne w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodzie pielęgniarki i połoŜnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602,
z późn. zm.4)),
d) osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.5)),
e) psychologów w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73,
poz. 763, z późn. zm.6));
19) usługi transportu sanitarnego;

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22,
poz.120, Nr 40, poz. 323 i Nr 76, poz. 641.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 16, poz.169 i Nr 89,
poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz.1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 175, poz. 1461, z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 76, poz. 641.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032 i Nr
191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 10, poz. 16, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181,
poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 641.
6)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120.
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20) usługi świadczone przez niezaleŜne grupy osób, na rzecz swoich członków,
których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której nie są one
uznawane za podatników – w celu świadczenia swoim członkom usług
bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub
wyłączonej od podatku w przypadku, gdy grupy te ograniczają się do Ŝądania
od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego
udziału przypadającego na kaŜdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup,
poniesionych we wspólnym interesie;
21)

świadczenie usług pomocy społecznej i związane z nimi dostawy towarów
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej na rzecz beneficjenta tej
pomocy wykonywane przez:
a) regionalne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie,
ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej,
b) objęte aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
-

domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające
zezwolenie wojewody,

-

placówki opiekuńczo-wychowawcze
opiekuńcze,

i

ośrodki

adopcyjno-

c) uprawnione jednostki specjalistycznego poradnictwa,
d) inne niŜ wymienione w lit. a-c placówki prowadzące działalność
gospodarczą zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie
zezwolenia wojewody objęte aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego
przez wojewodę;
22) usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
23) usługi świadczone przez:
a) jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie
oświaty w zakresie kształcenia na poziomie przedszkolnym,
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym,
b) uczelnie w zakresie kształcenia na poziomie wyŜszym
oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z takimi usługami związane;
24) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym,
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyŜszym, świadczone przez nauczycieli;
25) usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego
w formach przewidzianych w odrębnych przepisach;

prowadzone

26) usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich
świadczone na rzecz uczniów, studentów i doktorantów szkoły lub uczelni
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prowadzącej te placówki lub z którymi te placówki mają zawarte umowy
dotyczące zakwaterowania uczniów, studentów i doktorantów;
27) usługi oraz dostawę towarów ściśle z nimi związaną, realizowane przez
organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym,
związkowym, religijnym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub
obywatelskim, w zakresie interesu zbiorowego swoich członków - świadczone
na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady
ustalania wynikają z regulacji statutowych tych organizacji pod warunkiem, Ŝe
organizacje te nie mają na celu systematycznego dąŜenia do osiągania zysków,
natomiast ewentualne zyski będą przeznaczać wyłącznie na utrzymanie lub
poprawę świadczonych usług, związanych z realizacją celów, dla których
zostały powołane;
28) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone
przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych
osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i
upowszechniania sportu pod warunkiem, Ŝe:
a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania
i uczestniczenia w wychowaniu fizycznym,
b) świadczący te usługi nie mają na celu systematycznego dąŜenia do
osiągania zysków, natomiast ewentualne zyski będą przeznaczać wyłącznie
na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług,
c) faktycznymi beneficjentami tych usług są osoby uprawiające sport lub
uczestniczące w sporcie oraz wychowaniu fizycznym
- z wyłączeniem usług: związanych z działalnością marketingową oraz
reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego
prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług
odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem
fizycznym, usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za
odpłatnością oraz usług prowadzenia osobiście lub w formie spółki klubów
sportowych;
29) usługi związane z kulturą świadczone przez podmioty prawa publicznego lub
inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o
charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury,
prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje
kultury w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123, z późn. zm.7)) o ile spełniony jest przynajmniej jeden
z warunków, o których mowa w ust. 13, oraz dostawę towarów ściśle z nimi
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003
r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005
r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.
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związaną, a takŜe usługi indywidualnych twórców i artystów wykonawców w
rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie
licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów
- z wyłączeniem:
a) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami
reklamowymi i promocyjnymi,
b) usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem
filmów na innych nośnikach oraz wyświetlaniem filmów reklamowych i
promocyjnych,
c) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie
twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego, związane
z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, świadczone przez wesołe
miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe oraz wstępu na
imprezy sportowe,
d) wstępu oraz wypoŜyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych
przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą,
e) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo, usług związanych
z dystrybucją filmów i nagrań wideo, usług związanych z produkcją
filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją
filmów i nagrań na innych nośnikach,
f) wstępu do parków rekreacyjnych, plaŜ i innych miejsc o charakterze
kulturalnym,
g) działalności agencji informacyjnych,
h) usług wydawniczych,
i) usług radia i telewizji, z zastrzeŜeniem pkt 30;
30) usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji, świadczone przez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:
a) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami
reklamowymi i promocyjnymi,
b) działalności agencji informacyjnych;
31) zapewnienie personelu przez instytucje religijne lub filozoficzne dla
działalności, o której mowa w pkt 18, 21, 23, w celu zapewnienia opieki
duchowej;
32) usługi w zakresie wynajmowania lub dzierŜawienia nieruchomości
o charakterze mieszkalnym na własny rachunek – wyłącznie na cele
mieszkaniowe;
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33) usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne stanowiące działalność
ubezpieczeniową wraz z usługami pośrednictwa ubezpieczeniowego,
z wyłączeniem:
a) usług doradztwa ubezpieczeniowego,
b) zbywania przedmiotów i praw nabytych w związku z wykonywaniem umów
ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, z wyjątkiem
objętych zwolnieniem na podstawie innych przepisów o podatku;
34) usługi udzielania kredytów i pośrednictwo kredytowe oraz zarządzanie
kredytami przez kredytodawcę, pośrednictwo i wszelkie działania w zakresie
gwarancji kredytowych lub innych form zabezpieczenia kredytu oraz
zarządzanie tymi gwarancjami przez kredytodawcę, usługi udzielania
poŜyczek pienięŜnych, z wyłączeniem:
a) czynności ściągania długów, w tym factoringu,
b) zbywania przedmiotów i praw nabytych w związku z udzieleniem kredytu
lub poŜyczki pienięŜnej, z wyjątkiem objętych zwolnieniem na podstawie
innych przepisów o podatku;
35) usługi, łącznie z pośrednictwem, w zakresie udzielania poręczeń i wszelkich
innych zabezpieczeń i gwarancji transakcji finansowych i ubezpieczeniowych;
36) usługi, łącznie z pośrednictwem, w zakresie depozytów środków pienięŜnych,
prowadzenia rachunków pienięŜnych, wszelkiego rodzaju transakcji
płatniczych, przekazów i transferów pienięŜnych, długów, czeków i innych
zbywalnych instrumentów finansowych, z wyjątkiem czynności ściągania
długów, w tym faktoringu;
37) usługi, łącznie z pośrednictwem, z wyłączeniem przechowywania
i zarządzania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach
i stowarzyszeniach, obligacje i inne papiery wartościowe, z zastrzeŜeniem ust.
14.”,
b) dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:
„13. Warunkiem stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 29, jest
spełnienie przez podmioty świadczące usługi związane z kulturą lub
dostarczające towary ściśle z nimi związane jednego z następujących warunków:
1) nie mogą w sposób systematyczny osiągać zysków z tej działalności,
a w przypadku ich osiągnięcia nie mogą one ulegać podziałowi a tylko
przeznaczeniu na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług;
2) muszą być administrowane lub zarządzane przez osoby bezpośrednio,
pośrednio lub osobiście niezainteresowane wynikami takiej działalności
usługowej;
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3) muszą pobierać ceny zatwierdzone przez państwowe lub samorządowe
instytucje kultury lub co do wysokości nieprzekraczające takich cen lub w
odniesieniu do usług lub towarów, których ceny nie wymagają takiego
zatwierdzenia pobierają ceny niŜsze niŜ pobierane za analogiczne usługi
przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i będące podatnikami
podatku.
14. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 37, nie stosuje się do usług dotyczących
praw i udziałów odzwierciedlających:
1) tytuł prawny do towarów;
2) tytuł własności nieruchomości;
3) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania
z nieruchomości;
4) udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne
prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.”;

15) w art. 83 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dostaw armatorom morskim:
a) pełnomorskich
liniowców
pasaŜerskich,
pełnomorskich
statków
wycieczkowych itp. jednostek pływających do przewozu osób;
pełnomorskich promów wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0),
b) pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu
ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU
ex 30.11.22.0),
c) pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU
ex 30.11.23.0),
d) pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych
(stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU
ex 30.11.24.0),
e) pełnomorskich statków rybackich; pełnomorskich statków przetwórni oraz
pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub
konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),
f) pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0),
g) statków szkolnych, statków badawczych rybołówstwa morskiego i statków
ratowniczych morskich (PKWiU ex 30.11.33.0);”,

b) pkt 5 – 8 otrzymują brzmienie:
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„5) importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich
i wyposaŜenia pokładowego przez przewoźników lotniczych wykonujących
głównie przewozy w transporcie międzynarodowym;
6) dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich
i wyposaŜenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących
głównie przewozy w transporcie międzynarodowym;
7) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz
przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie
międzynarodowym;
8) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasaŜerów
i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz
przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie
międzynarodowym;”,
c) pkt 13 – 16 otrzymują brzmienie:
„13) usług najmu, dzierŜawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego
oraz najmu, dzierŜawy, leasingu lub czarteru wyposaŜenia tych środków
wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie
przewozy w transporcie międzynarodowym;
14) usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11
naleŜących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele
osobiste załogi;
15) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków
wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych;
16) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków
transportu lotniczego oraz ich wyposaŜenia i sprzętu zainstalowanego na nich,
uŜywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy
w transporcie międzynarodowym;”,
d) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) dostaw towarów słuŜących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego
uŜywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy
w transporcie międzynarodowym;”;

16) w art. 86 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9.

Podatnik ma równieŜ prawo do obniŜenia kwoty podatku naleŜnego o kwotę
podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeŜeli importowane lub nabyte
towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 7 oraz pkt 33 – 37, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku
gdy miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1, jest
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terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów
eksportowanych, pod warunkiem Ŝe podatnik posiada dokumenty, z których
wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.”;
17) w art. 88 w ust. 3a dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do
czynności, dla których zgodnie z przepisami ustawy nie wykazuje się kwoty
podatku na fakturze.”;

18) w art. 90:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu
transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1
pkt 33-37, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.”,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku gdy za poprzedni rok podatkowy proporcja określona zgodnie
z ust. 3-8 przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca
odliczeniu wynikająca z zastosowania tej proporcji, była mniejsza niŜ 500 zł,
podatnik ma prawo uznać, Ŝe proporcja ta wynosi 100%.”;

19) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniŜenia
kwoty podatku naleŜnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86
ust.1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie
z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony
w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla
zakończonego roku podatkowego.”;

20) w art. 96 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
„14. W przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego,
polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi
poza terytorium kraju przez podatników mających siedzibę lub stałe miejsce
prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium
kraju, kierujący pojazdem w trakcie wykonywania tych przewozów na
terytorium kraju jest obowiązany do posiadania potwierdzenia zarejestrowania
tego podmiotu jako podatnika VAT czynnego.”;
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21) w art. 99 uchyla się ust. 13 i 15;
22) w art. 106:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą
w szczególności dokonanie sprzedaŜy, datę dokonania sprzedaŜy, cenę jednostkową
bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę naleŜności
oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeŜeniem ust. 4 i 5 oraz art. 119
ust. 10 i art. 120 ust. 16.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz podatnicy nieposiadający
siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności
na terytorium kraju, świadczący usługi określone w art. 27 ust. 3 lub w art. 28 ust. 3,
4, 6 i 7, dla których w kaŜdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca, w fakturze
zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku zawierają adnotację, iŜ podatek
rozlicza nabywca lub wskazują właściwy przepis ustawy lub dyrektywy, z którego
wynika, Ŝe podatek rozlicza nabywca.”,
c) uchyla się ust. 2,
d) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do całości lub części naleŜności
otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 3, nie mają obowiązku wystawiania faktur
osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. JednakŜe na Ŝądanie
tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.
5. Przepisu ust. 4 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku sprzedaŜy wysyłkowej na
terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu,
które w kaŜdym przypadku muszą być potwierdzone fakturą.”,
e) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) moŜe określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne
podmioty niŜ wymienione w ust. 1, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania
faktur w takich przypadkach.”;

23) w art. 111:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat
od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich uŜywania lub nie
dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego
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przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a takŜe w przypadkach
naruszenia warunków związanych z odliczeniem (zwrotem) tych kwot,
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1.”,
b) ust. 6b i 6c otrzymują brzmienie:
„6b. Producenci krajowi, podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub
importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do
obrotu, są obowiązani do uzyskania dla kas słuŜących do prowadzenia
ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu
Miar, Ŝe kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki
techniczne, którym muszą odpowiadać. Potwierdzenie wydaje się na czas
określony i moŜe być ono cofnięte w przypadku:
1) wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących niezgodnych z kryteriami
i warunkami technicznymi, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
oraz złoŜonymi dokumentami (w tym wzorcem kasy), o których mowa w
ust. 9 pkt 2;
2) niezorganizowania serwisu kas lub jego prowadzenia niezgodnie
z warunkami, o których mowa w ust. 10 pkt 2;
3) zakończenia działalności przez producenta krajowego lub podmiot
dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas;
4) nieprzestrzegania innych warunków wynikających z przepisów wydanych
na podstawie ust. 10.
6c.

Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia
lub importu kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa
w ust. 6b, są obowiązani do zorganizowania serwisu kas dokonującego między
innymi przeglądów technicznych kas.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących
numerami unikatowymi;
2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego, podmiotu
dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas
rejestrujących, o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak równieŜ
rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas wzorcowych do badań
i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz
z wnioskiem;
3) okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b;
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4) terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów, o których mowa w ust. 6.”,

d) dodaje się ust. 10 –13 w brzmieniu:
„10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki stosowania kas przez podatników;
2) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla
ewidencjonowania.
11. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 9 i 10, uwzględnia się
potrzebę zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność
zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów
lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz moŜliwość kontroli przez
niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i
wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla
danego typu obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas.
12. Spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych stwierdza się na
podstawie wyników badań wykonywanych przez Prezesa Głównego Urzędu
Miar, które muszą być potwierdzone sprawozdaniem.
13. Prezes Głównego Urzędu Miar:
1) w drodze decyzji wydaje, odmawia wydania, zmienia lub cofa
potwierdzenie wymienione w ust. 6b;
2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar wykaz
typów kas, które otrzymały potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b,
wraz z określeniem numeru, daty decyzji i terminu jej obowiązywania
oraz nazwy producenta krajowego, podmiotu dokonującego
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących.”;
24) w art. 113 w ust. 13:
a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii
elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów
o podatku akcyzowym,”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) świadczących usługi prawne oraz usługi w zakresie doradztwa, a takŜe usługi
jubilerskie;”;

25) w art. 114 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu
samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0) moŜe wybrać
opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 %, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca
miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.”;

26) w art. 120 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przez dzieła sztuki rozumie się:
a) obrazy, kolaŜe i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości
przez artystę, inne niŜ plany oraz rysunki dla celów architektonicznych,
inŜynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im
podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną,
tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane
z malowanego płótna (CN 9701), (PKWiU ex 90.03.13.0),
b) oryginalne sztychy, druki i litografie sporządzone w ograniczonej liczbie
egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złoŜone z jednego lub kilku arkuszy,
w całości wykonane przez artystę, niezaleŜnie od zastosowanego przez niego
procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub
fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
c) oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem
Ŝe zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których
liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane
przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU
ex 90.03.13.0),
d) gobeliny (CN 5805 00 00), (PKWiU 13.92.16.0) oraz tkaniny ścienne
(CN 6304), (PKWiU ex 13.92.16.0) wykonane ręcznie na podstawie
oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem Ŝe ich
liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
e) fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego
nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we
wszystkich rozmiarach oraz oprawach;”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przez towary uŜywane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do
dalszego uŜytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niŜ określone w pkt
1-3 oraz inne niŜ metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103,
7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0,
ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).”;
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27) w art. 127 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zwrot podatku podróŜnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez
podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym
mowa w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty
gotówkowej lub polecenia przelewu na rachunek bankowy podróŜnego.”;

28) w art. 129 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do dostawy towarów podróŜnemu sprzedawca stosuje stawkę podatku 0 %, pod
warunkiem Ŝe:
1) spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4;
2) przed upływem terminu do złoŜenia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający
potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Wspólnoty, oraz
3) dokonano zwrotu podatku podróŜnemu:
a) w formie wypłaty gotówkowej, lub
b) w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy podróŜnego wskazany
w dokumencie, o którym mowa w art. 128 ust. 2.”;

29) w art. 130 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) formę, w której ma być dokonany zwrot podatku.”;

30) załączniki nr 1-3 do ustawy otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do
niniejszej ustawy;

31) uchyla się załącznik nr 4 do ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 125, poz. 874, z późn. zm.8)) w art. 87 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5)

8)

wykonując działalność w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego,
polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi
poza terytorium kraju – potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT
czynnego, podatnika mającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr
192, poz.1381, z 2008 r. Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz.1505 i Nr 234, poz.1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 31, poz.206.
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działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju
świadczącego ten przewóz.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz. U. Nr 74, poz. 444 i Nr 209, poz. 1320) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy.
Art. 4. 1. Decyzje (potwierdzenia) wydane przez Ministra Finansów przed dniem 1 stycznia
2011 r. o spełnieniu funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych, którym muszą
odpowiadać kasy rejestrujące – zachowują moc do dnia określonego w tych decyzjach
(potwierdzeniach), chyba Ŝe decyzja (potwierdzenie) zostanie uchylona lub cofnięta.
2. Kasy rejestrujące nabyte przez uŜytkowników kas w okresie obowiązywania decyzji
(potwierdzeń) wydanych przed dniem 1 stycznia 2011 r. mogą być nadal stosowane u
podatników do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku naleŜnego jeŜeli zapewniają
prawidłowość rozliczeń i ewidencjonowania obrotu i kwot podatku naleŜnego.
3. Przepis art. 111 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
ma zastosowanie równieŜ do:
1) spraw wszczętych po dniu 30 czerwca 2010 r. i niezakończonych do dnia
31 grudnia 2010 r.;
2) decyzji (potwierdzeń) wydanych do dnia 31 grudnia 2010 r. przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, w przypadkach kiedy zaistnieją
podstawy do zmiany lub cofnięcia tych decyzji (potwierdzeń).

Art. 5. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 23 i art. 4,
które wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załączniki do ustawy z dnia ……….(poz. ….)

