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 Druk  do podpisu u prezydenta RP 
 Planuje się zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście 

od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: 
 Nomenklatury scalonej (CN)) w zakresie towarów, oraz  
 aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług (CN dotyczy wyłącznie 

towarów).  
 ) Nomenklatura scalona CN to klasyfikacja celna, która porządkuje wszystkie towary 

znajdujące się w obrocie. Każdy towar jest klasyfikowany w odpowiednim grupowaniu CN (dział, 
pozycja, podpozycja, kod), której strukturę określa Światowa Organizacja Celna oraz Komitet 
Kodeksu Celnego Unii Europejskiej. 

 Informacje te są ogólnodostępne. Każdy może sprawdzić odpowiednie grupowanie towaru w tej 
nomenklaturze na stronie PUESC wchodząc na stronę internetową: https://www.puesc.gov.pl/ 
w zakładkę: „Taryfa celna” i zakładkę: „Przeglądarka taryfowa”. 

 



 Druk  do podpisu u prezydenta RP 
 Zastosowanie do celów podatku CN oraz PKWiU 2015 oznacza, że 

towary i usługi będą klasyfikowane (co pociągnie za sobą 
odpowiednie skutki na gruncie podatku VAT) według reguł i zasad, 
którymi rządzą się te właśnie klasyfikacje. Jednocześnie 
przedmiotowy projekt zakłada wprowadzenie instrumentów dających 
podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność co do 
prawidłowości stosowania przepisów VAT, m.in. w zakresie stawek 
tego podatku. 
 



Druk  do podpisu u prezydenta RP 
Przepisy przedmiotowego projektu można w istocie pogrupować w następujące 

bloki tematyczne: 
 nowa matryca stawek VAT, 
 zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników, 
 wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS), 
 zmiany w systemie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej 

odpowiedzialności, 
 przepisy o charakterze technicznym, polegające na „przełożeniu” obecnego 

PKWiU 2008 na odpowiednie symbole CN (kody, podpozycje, pozycje lub 
działy) lub symbole PKWiU 2015 bez zmiany zakresu odpowiednich regulacji. 

 



 Druk  do podpisu u prezydenta RP 
 Mając na względzie potrzebę ujednolicenia stosowania przepisów prawa podatkowego 

(poprzez odniesienie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 
zaproponowano objęcie definicją produktów rolnych: 

  – wszystkich towarów pochodzących z (będących efektem) działalności rolniczej 
rolnika ryczałtowego (gdzie wraz z rozwojem techniki i technologii istnieje możliwość 
produkowania w Polsce coraz szerszej gamy tego rodzaju towarów) oraz  

  – produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż 
przemysłowy, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych 
uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz 
produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (spełniających warunki określone 
w art. 20 ust. 1c–1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 



 Druk  do podpisu u prezydenta RP 
 Tym samym rozszerzono katalog produktów rolnych przykładowo o 

następujące towary: orzeszki ziemne, kiwi, owoce tropikalne i 
podzwrotnikowe, rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle 
perfumeryjnym, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych i 
innych podobnych (m.in. bazylia pospolita, lipa, oregano Origanum vulgare 
(Lebiodka pospolita), mięta), ryby morskie, materiały roślinne w rodzaju 
stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub 
w farbowaniu lub garbowaniu (przy założeniu, że pochodzą z własnej 
działalności rolnika ryczałtowego – dotychczasowy warunek).  

 



 Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej 
Jednym z elementów wypracowanej koncepcji identyfikowania towarów 

i usług na potrzeby VAT (w tym nowej matrycy stawek VAT) jest 
wprowadzenie instrumentu zapewniającego podatnikom i organom 
podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych 
stawek tego podatku. Taką funkcję pełnić będą wiążące informacje 
stawkowe (WIS). 
 



 Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej 
 Zgodnie z projektowanymi przepisami WIS będzie decyzją wydawaną przez 

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na potrzeby opodatkowania VAT 
dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo 
świadczenia usług. WIS – zawierająca m.in. klasyfikację towaru według CN 
albo według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, albo według PKWiU 
– będzie mogła być wykorzystana przez podatnika również na potrzeby 
stosowania przepisów w zakresie VAT, które tę klasyfikację przywołują, np. 
opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, na 
potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej, zwolnienia 
podmiotowego czy też zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej 
– art. 42a ustawy o VAT. 

 



 Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej 
 O wydanie WIS będzie mógł wystąpić podatnik posiadający numer 

identyfikacji podatkowej NIP (w tym podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, 
podatnik nabywający towary od podatnika nieposiadającego siedziby 
działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w 
Polsce, zobowiązany do rozliczenia podatku), jak również inny podmiot, 
który dokonuje lub planuje dokonywać krajową dostawę towarów, import 
towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów albo świadczenie usług. 

 Z wnioskiem o wydanie WIS będzie mógł wystąpić również zamawiający w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) w zakresie mającym 
wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem 
publicznym – art. 42b ust. 1 ustawy o VAT.  

  
 



 Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej 
Otrzymana przez podatnika WIS będzie zawierała: opis towaru albo usługi 

będących jej przedmiotem, klasyfikację towaru według CN (odpowiedni 
dział, pozycja, podpozycja lub kod CN – w zależności od tego, którym z 
tych symboli posługuje się ustawa o VAT dla potrzeb określenia stawki 
podatku – przykładowo jeśli w tym zakresie ustawa o VAT wymienia 
dwucyfrowy numer działu CN, WIS będzie określała taki właśnie dział CN 
dla towaru, którego dotyczy) albo według Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych (odpowiednio do sekcji, działu, grupy lub klasy) albo usługi 
według PKWiU (odpowiednio do działu, grupy, klasy itd.) oraz właściwą 
dla tak sklasyfikowanego towaru albo usługi stawkę podatku VAT – art. 
42a ustawy o VAT. Nadmienić należy, że wniosek, a więc i sama WIS, 
będzie mogła dotyczyć kilku towarów lub usług, składających się – w 
ocenie wnioskodawcy na jedno świadczenie (np. kilka towarów 
sprzedawanych w zestawie, świadczenie kompleksowe, którego 
elementem jest kilka usług/towarów). 

  
 



 Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej 
Jak wskazano powyżej, WIS będzie mogła być wykorzystywana przez 

podatników również na potrzeby inne niż określenie stawki właściwej 
dla danego towaru albo usługi. W przypadku bowiem pewnych 
regulacji (rozwiązań, mechanizmów) określonych w przepisach o 
VAT, o ich stosowaniu przesądza odpowiednie klasyfikowanie 
towarów według CN albo według Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych albo usług według PKWiU.  

  
 



 Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej 
O WIS zatem będzie również mógł wystąpić np. podatnik nabywający towary 

wymienione w załączniku nr 11 do ustawy (m.in. niektóre wyroby z kategorii 
stali, metali nieżelaznych i szlachetnych, komputery przenośne, telefony 
komórkowe, konsole do gier video, niektóre odpady i surowce wtórne objęte 
krajowym systemem reverse charge), podatnik nabywający towary objęte 
solidarną odpowiedzialnością (wymienione w załączniku nr 13 do ustawy – 
np. określone wyroby stalowe, określone akcesoria do drukarek czy wyroby 
elektroniczne, które również będą identyfikowane poprzez CN), podatnik 
dokonujący dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy 
(którymi obrót uniemożliwia zastosowanie zwolnienia podmiotowego), 
podatnik nabywający usługi, o których mowa w załączniku nr 14. 

  
 



 Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej 
W takim przypadku – na żądanie podatnika i po wskazaniu przez 

niego, na jakie potrzeby wnioskuje o WIS – decyzja ta, oprócz opisu 
wskazanego we wniosku towaru, właściwej dla niego stawki, będzie 
zawierała klasyfikację tego towaru, w takim układzie, w jakim 
odpowiednie przepisy przywołują tę klasyfikację, tj. odpowiednio 
według działu, pozycji, podpozycji lub kodu CN. Przykładowo, jeśli 
przepisy w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia 
przywołują ośmiocyfrowy kod CN dla danego towaru, taki właśnie 
kod będzie zawarty w WIS – art. 42a oraz art. 42b ust. 4 ustawy o 
VAT.  

  
 



 Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej 
 Jednocześnie – zgodnie z projektowanym art. 14b § 1a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) – dalej „Ordynacja 
podatkowa” (art. 2 projektu) – w zakresie objętym WIS (tj. 
klasyfikowaniem towaru albo usługi oraz określeniem właściwej dla 
nich stawki podatku) nie będą wydawane interpretacje indywidualne 
w rozumieniu przepisów tej ustawy. Oznacza to, że jeśli podatnik 
będzie chciał uzyskać informację na temat właściwej stawki dla 
sprzedawanego przez niego towaru albo usługi, będzie to możliwe 
jedynie w formie wystąpienia o WIS.  

  
 



 Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej 
Podatnicy będą mogli otrzymać interpretacje indywidualne dotyczące określenia właściwej stawki 

podatku VAT dla towarów i usług będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu 
przed dniem 1 stycznia 2020 r. (tj. od 1 czerwca 2019 r do 31 grudnia 2019 r.), jednak 
interpretacje te nie będą mogły dotyczyć stanu prawnego, który będzie obowiązywał po tym dniu. 
Innymi słowy, wydawane w 2019 r. interpretacje indywidualne będą mogły dotyczyć stawek VAT 
obowiązujących do dnia 1 stycznia 2020 r. (art. 3 ust. 4 ustawy). Podkreślić przy tym należy, że 
organ podatkowy wydając WIS będzie wskazywał jedynie na klasyfikację towaru według CN albo 
według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo klasyfikację usługi według PKWiU oraz 
stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo usługi, nie będzie zaś ustalać wszystkich 
okoliczności w konkretnej sprawie mających również wpływ na wysokość stosowanej w tych 
okolicznościach stawki podatku (np. spełnienie kryteriów podmiotowych). Przykładowo stawka 
podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do dostaw wskazanych w ustawie (klasyfikowanych 
według CN) towarów z kategorii dzieł sztuki, pod warunkiem, że są one dokonywane przez ich 
twórcę lub spadkobiercę twórcy (art. 120 ust. 3 ustawy o VAT) – w takim przypadku organ 
podatkowy nie będzie ustalał, czy podatnik składający wniosek o WIS jest twórcą lub spadkobiercą 
twórcy, co warunkuje możliwość stosowania stawki w wysokości 8%.  

 



 Odwrotne obciążenie i split payment 
 Wprowadzenia do przepisów prawa krajowego w zakresie VAT mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment) o charakterze obligatoryjnym. 
Mechanizm ten miałby zastosowanie w obszarach szczególnie narażonych 
na nieprawidłowości i nadużycia w VAT, a więc również w tych, w których 
obecnie funkcjonują mechanizm odwróconego obciążenia i instytucja 
solidarnej odpowiedzialności (które wszak były wprowadzone w celu 
eliminacji nieprawidłowości w określonych sektorach gospodarki). 

 Stąd też przy konstruowaniu zapisów załączników nr 11 i nr 13 
uwzględniono fakt, że ich łączny obecny zakres będzie wyznaczał kierunek 
stosowania ww. mechanizmu split payment.  

 



 Odwrotne obciążenie i split payment 
 Realizując zatem ideę jak największej prostoty przepisów prawa 

skonstruowano zapisy ww. załączników w taki sposób, aby przy ich 
połączeniu w przyszłości na potrzeby stosowania split payment, 
mechanizmem tym były objęte całe działy CN dotyczące metali 
(obecnie podzielone – pomiędzy reverse charge a solidarną 
odpowiedzialnością). 

 Konsekwencją powyższego są pewne zmiany zakresu stosowanego w 
obrocie krajowym mechanizmu odwróconego obciążenia oraz 
instytucji odpowiedzialności solidarnej.  
 



 USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  -  
wchodzi w życie 1 listopada 2019 r poza wyjątkami 

 1) w art. 2:  
 a) w pkt 15 wyrazy „drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 

01.29.30.0)” zastępuje się wyrazami „drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz 
bambusa (CN 1401 10 00)” 

 Zmiana na CN 
 15)działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału 

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



 1) w art. 2:  
 b) pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:  
 „20) produktach rolnych – rozumie się przez to towary pochodzące z 

własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego wymienione w 
załączniku nr 2 do ustawy oraz towary, o których mowa w art. 20 
ust. 1c i 1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3)   
wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów 
pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu 
środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i 
rybackim; 

Załącznik 2 został usunięty 



 1) w art. 2:  
 b) pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:  
 21) usługach rolniczych – rozumie się przez to: usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy;  

zał. 2 usunięto 
 a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług 

weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk 
dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),  

 b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów 
wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3), 

 c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z 
rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),  

 d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0);”, 



 1) w art. 2:    c) uchyla się pkt 27f, 
 27f)czasopismach specjalistycznych - rozumie się przez to drukowane wydawnictwa periodyczne 

oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych 
zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub 
popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także 
przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w 
tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których 
zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie 
nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem: 

 a)periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych 
wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników, 

 b)publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do 
nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu 
na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby 
oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne, 



 1) w art. 2:    c) uchyla się pkt 27f, 
 c)wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie 

lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności 
czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów 
reklamowych, 

 d)wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne 
dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych 
opisem lub nie, 

 e)publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, 
kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, 

 f)publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o 
znanych i sławnych postaciach z życia publicznego, 

 g)czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu; 



 1) w art. 2: 
 d) po pkt 27f dodaje się pkt 27g w brzmieniu: 
  „27g) czasopismach regionalnych lub lokalnych – rozumie się przez to wydawnictwa periodyczne o tematyce 

regionalnej lub lokalnej, także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż 
raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie 
przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie w wersji drukowanej nie 
wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:  

 a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach 
krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,  

 b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle 
różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub 
znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje 
totalitarne,  

 c) wydawnictw, które zawierają głównie kompletne powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu 
ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie, d) publikacji, w których więcej niż 20% 
powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, e) 
publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady oraz informacje o znanych i sławnych 
postaciach z życia publicznego, f) czasopism w wersji drukowanej, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość 
nakładu;”, 



 1) w art. 2: 
 d) po pkt 27f dodaje się pkt 27g w brzmieniu: 
 c) wydawnictw, które zawierają głównie kompletne powieść, 

opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, 
albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,  

 d) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest 
przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry 
słowne lub rysunkowe, e) publikacji zawierających informacje 
popularne, w szczególności porady oraz informacje o znanych i 
sławnych postaciach z życia publicznego,  

 f) czasopism w wersji drukowanej, na których nie zostanie 
uwidoczniona wysokość nakładu;”, 



 1) w art. 2:  
 e) pkt 30 otrzymuje brzmienie:  
 „30) ex – rozumie się przez to zakres towarów i 

usług węższy niż określony odpowiednio w danym 
dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie 
Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu 
klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o 
statystyce publicznej; w danym grupowaniu 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”; 
 

 



2) art. 5a otrzymuje brzmienie: 
 „Art. 5a. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, 

wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) 
zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. 
Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej w klasyfikacjach wydanych na podstawie 
przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej 
(CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są 
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy 
ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole 
statystyczne jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody 
Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.”; 
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3) w art. 17:   likwidujemy krajowe odwrotne obciążenie 
a) w ust. 1 uchyla się pkt 7 i 8,  
 7)nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 
 a)dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest 

zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 
 b)nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 
 c)dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122; 
 8)nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 
 a)usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od 

podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 
 b)usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. 

 



3) w art. 17:  
b) uchyla się ust. 1c–1h,  
 1c. W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy 

przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej 
gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. 

 1d. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję 
obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w 
poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych 
zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. 

 1e. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również transakcję 
obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej 
transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub 
warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28-28c załącznika nr 
11 do ustawy. 



3) w art. 17:  
b) uchyla się ust. 1c–1h,  
 1f. W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 7 obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach 

jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w ust. 1c, w szczególności przez udzielenie po 
ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika 
obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach tej 
transakcji. 

 1g. W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy 
towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, następuje zmiana określenia podatnika 
dla tej dostawy, korekty rozliczenia zapłaty w związku z tą zmianą dokonuje się w rozliczeniu za 
okres, w którym dokonano dostawy tych towarów. 

 1h. W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 
stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. 

 
 
c) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 4 i 5”, 



3) w art. 17:  
b) uchyla się ust. 1c–1h,  
 1f. W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 7 obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach 

jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w ust. 1c, w szczególności przez udzielenie po 
ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika 
obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach tej 
transakcji. 

 1g. W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy 
towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, następuje zmiana określenia podatnika 
dla tej dostawy, korekty rozliczenia zapłaty w związku z tą zmianą dokonuje się w rozliczeniu za 
okres, w którym dokonano dostawy tych towarów. 

 1h. W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 
stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. 



3) w art. 17:  
c) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8” zastępuje się 

wyrazami „ust. 1 pkt 4 i 5”, 
 
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, i  5, 7 i 8, 

usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie 
rozlicza podatku należnego 

 



3) w art. 17:   d) uchyla się ust. 2a i 2b; 
2a. Jeżeli dokonujący dostawy towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 

do ustawy, dla której zgodnie z ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest nabywca, podjął 
wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy, nie 
ma on obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy, także w przypadku, gdy po 
jej dokonaniu ustalono, że wskutek działania podmiotu uczestniczącego w tej 
dostawie jako nabywca nie były spełnione przesłanki określone w ust. 1 pkt 7, o 
którym to działaniu dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej 
staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć. 

 2b. Przepis ust. 2a stosuje się pod warunkiem, że zapłata należności z tytułu dostawy 
towarów nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy, w tym przy użyciu karty płatniczej 
lub podobnego instrumentu płatniczego, o ile umożliwiają one dokonującemu 
dostawy towarów identyfikację składającego zlecenie płatnicze. 

 



4) w art. 18c w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
1. Przedstawiciel podatkowy wykonuje w imieniu i na rzecz podatnika, dla którego został 

ustanowiony: 
„1) obowiązki tego podatnika w zakresie rozliczania podatku, w tym w zakresie 

sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących, o których 
mowa w art. 100 ust. 1 oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym, o 
których mowa w art. 101a ust. 1, a także w zakresie prowadzenia i przechowywania 
dokumentacji, w tym ewidencji, na potrzeby podatku;”; 

      2)inne czynności wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli został 
do tego upoważniony w umowie. 

Przepisy usuwają informacje podsumowujące w obrocie krajowym 



5) w art. 19a w ust. 5:  
a) w pkt 3: – lit. b otrzymuje brzmienie: 
5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: 
3)wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu: 
b) dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 

00 00) (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i 
magazynów, drukowanych (CN 4902),”,  

– w lit. c wyrazy „książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, 
czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)” zastępuje się 
wyrazami „książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) – z 
wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (CN 4902)”, usługi 
drukowania 



5) w art. 19a w ust. 5:  
a) w pkt 3: – lit. b otrzymuje brzmienie: 
5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: 
3)wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu: 
b) dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 

00 00) (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i 
magazynów, drukowanych (CN 4902),”,  

– w lit. c wyrazy „książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, 
czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)” zastępuje się 
wyrazami „książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) – z 
wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (CN 4902)”, usługi 
drukowania 



5) w art. 19a w ust. 5:  
b) w pkt 4 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie: „– wymienionych w poz. 24–37, 50 i 

51 załącznika nr 3 do ustawy,”; 
5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: 
4)wystawienia faktury z tytułu:  
 b)świadczenia usług:-telekomunikacyjnych, 
 -wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51  140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, 

 
Wprowadza się nowy krótszy załącznik nr 3 



6) w art. 29a w ust. 15 w pkt 3 wyrazy „poz. 140–153, 174 i 175” zastępuje się wyrazami „poz. 24–37, 
50 i 51”; 

 15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez 
nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:1)eksportu towarów i 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 

 2)dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza 
terytorium kraju; 

 3)sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji 
energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług 
telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 140-153, 174 i 175 
załącznika nr 3 do ustawy; 

 4)gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury 
korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że 
transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. 

 Wprowadza się nowy krótszy załącznik nr 3 
 

 



 7) w art. 41:  
 a) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:  
 „2. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych 

niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w 
grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku 
wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.  

 2a. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych 
niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w 
grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku 
wynosi 5%.”, 

 
 

 
 

 



 7) w art. 41:  
b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:  
„12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do:  

1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót 
konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do 
budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;  

2) robót konserwacyjnych dotyczących:  
a) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali 

użytkowych,  
b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12  
– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.”,  

 
 
 

 



 7) w art. 41:  
c) ust. 12c otrzymuje brzmienie: 
 „12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni 

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

 
Zatem jak powierzchnia domu przekroczy 300 m2 całość usług 

konserwacyjnych jest opodatkowana stawką podstawową (analogicznie 
mieszkanie tu 150 m2) 

 
 



7) w art. 41:  
d) po ust. 12c dodaje się ust. 12d–12f w brzmieniu: 
 „12d. Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 

12, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie 
sprawności technicznej elementów budynku lub jego 
części, inne niż remont. 

12e. Przepisu ust. 12 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli wartość 
towarów bez podatku wliczanych do podstawy 
opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych 
przekracza 50% tej podstawy.  
 



7) w art. 41:  
d) po ust. 12c dodaje się ust. 12d–12f w brzmieniu: 
12f. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy towarów i 

świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w 
grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z wyłączeniem sprzedaży w 
zakresie:  

1) napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub 
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i 
podania;  

2) towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w załączniku nr 3 
lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej 
podstawie;  

3) posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone z grupowań 
wymienionych w poz. 2 i 11 załącznika nr 10 do ustawy.”,  
 



7) w art. 41:  
e) ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Do towarów i usług będących przedmiotem 

czynności, o których mowa w art. 5, niewymienionych w Nomenklaturze 
scalonej (CN) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o 
statystyce publicznej, stosuje się stawkę podatku klasyfikacjach wydanych 
na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu 
stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w przepisach ustawy 
lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie określono inną 
stawkę.” 
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7) w art. 41:  
f) w ust. 14e w pkt 3 wyrazy „poz. 140–153, 174 i 175” zastępuje się wyrazami „poz. 24–37, 50 i 51”, 
 14e. W przypadku: 
 1)dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 
 2)świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
 3)świadczenia usług wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do 

ustawy 
 - dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka podatku w 

odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia objęte tą fakturą, może 
być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany stawki podatku, pod warunkiem 
że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany stawki podatku, nie później jednak niż w 
ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany stawki podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia 
objętego fakturą wystawioną przed dniem zmiany stawki podatku. 

 



7) w art. 41:  
g) uchyla się ust. 15; 
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w 
imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach 
nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym 
Nomenklaturze Scalonej (CN). 

 
Wchodzi w życie 01.04.2020!!!!!! 
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8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42a. Wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej „WIS”, jest decyzją wydawaną na potrzeby 
opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów albo świadczenia usług, która zawiera:  
1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;  
2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo 
według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według 
działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną 
do:  
a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,  
b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w 
przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;  
3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi. 



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42b. 1. WIS jest wydawana na wniosek:  
1) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej;  
2) podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, dokonującego lub 
zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a;  
3) zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 
2019 r. poz. 53 i 730) – w zakresie mającym wpływ na sposób 
obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.  



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42b. 2. Wniosek o wydanie WIS zawiera:  
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji 
podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;  
2) imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób 
upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku;  
3) określenie przedmiotu wniosku, w tym:  
a) szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z 
Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,  
b) wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa,  
c) wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym 
mowa w ust. 4;  
4) informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku 



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42b. 3. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, we wniosku o wydanie WIS składa pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenie następującej treści: 
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu 
złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, 
kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została 
rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.”. Treść oświadczenia 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W razie 
złożenia fałszywego oświadczenia przepisu art. 42c ust. 1 nie stosuje się w związku z wydaniem tej 
WIS.  
4. Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby 
stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż 
dotyczące określenia stawki podatku.  



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42b. 5. Przedmiotem wniosku o wydanie WIS mogą być:  
1) towar albo usługa, albo  
2) 2) towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną 
czynność podlegającą opodatkowaniu.  
6. Do wniosku o wydanie WIS dołącza się potwierdzenie wpłaty opłaty, o której mowa w 
art. 42d ust. 1.  
7. Do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo 
usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, 
informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi 
wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. 



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42b.  
8. Na wezwanie organu wydającego WIS wnioskodawca jest obowiązany do dostarczenia, 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, próbki towaru, w przypadku gdy jest to 
niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru. W przypadku niedostarczenia 
próbki towaru w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje 
postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.  
9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór wniosku o wydanie WIS, mając na względzie ujednolicenie formy składanych 
wniosków oraz zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców.  



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa   
Art. 42c. 1. WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, o których mowa w art. 42b ust. 1, dla 
których została wydana, w odniesieniu do:  
1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia 
dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;  
2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;  
3) towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu 
wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.  
2. W przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została 
ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, przepisy art. 14k–14m Ordynacji podatkowej 
stosuje się odpowiednio.   Wchodzi w życie 01.01.2020!!!!!! 
 



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42c.  
3. W przypadku:  
1) czynności, o której mowa w art. 42a, dokonanej po dniu, w którym WIS została 
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS, do podmiotu 
innego niż podmiot, o którym mowa w ust. 1, 
2) zastosowania na potrzeby podatku klasyfikacji towaru według Nomenklatury scalonej 
(CN), określonej dla tego towaru w wiążącej informacji akcyzowej – przepisy art. 14k–14m 
Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 
Wchodzi w życie 01.04.2020!!!!!! 
 



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  

Art. 42d. 1. Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł.  
2. W przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 5 pkt 2, opłata za wniosek o 
wydanie WIS jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej w ust. 1 i liczby 
towarów oraz usług składających się, w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną 
czynność podlegającą opodatkowaniu.  
3. Opłata za wniosek o wydanie WIS stanowi dochód budżetu państwa.  
4. Opłata za wniosek o wydanie WIS podlega zwrotowi:  
1) w całości – w przypadku wycofania wniosku;  
2) w części przekraczającej należną wysokość – w przypadku uiszczenia jej 

w wysokości wyższej od należnej.  



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42e. 1. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu 

przeprowadzonych badań lub analiz, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o 
wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.  

2. Badania lub analizy mogą być wykonywane przez laboratoria jednostek 
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane laboratoria, 
Bibliotekę Narodową, a także instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty 
badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 
odrębnych przepisów, działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem 
niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.  

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana za badania lub analizy wykonywane przez 
laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej stanowi 
dochód budżetu państwa.  



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42e.  
4. Na wezwanie organu wydającego WIS wnioskodawca jest obowiązany do 

uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, zaliczki na 
pokrycie opłaty, o której mowa w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia zaliczki 
w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje 
postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.  

5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, i termin jej uiszczenia są określane 
przez organ wydający WIS w drodze postanowienia, na które przysługuje 
zażalenie.  



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42e. 6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom 
poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. W przypadku gdy badania lub analizy są 
przeprowadzane przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, 
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać ryczałtowym stawkom opłat określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, 
jeżeli stawki te zostały określone w tych przepisach.  
7. W przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opłaty, o której mowa w ust. 1, jest wyższa 
niż kwota opłaty określona w postanowieniu wydanym na podstawie ust. 5, a także w przypadku gdy 
opłata jest nienależna, zwrot kwoty nienależnej następuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
postępowania w sprawie wydania WIS.  



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42f. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób uiszczenia opłaty za wniosek o wydanie WIS i opłaty, o której 
mowa w art. 42e ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawnej obsługi 
wnioskodawców.  

Art. 42g. 1. WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 
miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Do tego terminu nie wlicza się 
terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej.  

2. W sprawach dotyczących WIS stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji 
podatkowej, z wyłączeniem rozdziałów 17, 18, 19 i 20. 



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42h. 1. WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa 

podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi 
będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi 
przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, 
w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.  

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienia albo uchyla wydaną 
WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, w tym w wyniku wystąpienia 
przesłanek, o których mowa w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej.  



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42h. 3. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z urzędu zmienia wydaną WIS, w przypadku gdy nie jest ona zgodna 

z przepisami prawa w wyniku:  
1) przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN);  
2) przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;  
3) utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej (CN) wynikającą z:  
a) not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 

23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej,  
b) wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  
c) decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury 

Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na 
podstawie Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. (Dz. 
U. z 1978 r. poz. 43);  

4) błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego 



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa  
Art. 42h.  
4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przejąć do dalszego 

prowadzenia, w drodze postanowienia, wszczęte przez Dyrektora 
Krajowej Informacji Skarbowej postępowanie w sprawie zmiany WIS. 



8) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:  
„Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa 
 Art. 42i. WIS, wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje Szefa Krajowej 

Informacji Skarbowej o zmianie albo uchyleniu WIS oraz decyzje 
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS, po 
usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne 
podmioty wskazane we wniosku o wydanie WIS oraz danych 
objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, są zamieszczane, bez zbędnej 
zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji 
Skarbowej.” 



9) w art. 43 w ust. 20 wyrazy „poz. 163” zastępuje się wyrazami „poz. 47”; 
 
20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług 

wymienionych w poz. 47 163 załącznika nr 3 do ustawy. 
 
 
36)usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o 

charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, 
wyłącznie na cele mieszkaniowe; 

 



10) w art. 46:  
a i b w pkt 1 i 2 wyrazy „Nomenklatury Scalonej (CN)” zastępuje się wyrazami „Nomenklatury scalonej (CN)”, 
 Na potrzeby stosowania art. 47-80: 
 1)za napoje alkoholowe uważa się piwo, wino, aperitify na bazie wina lub alkoholu, koniaki, likiery lub napoje 

spirytusowe i inne podobne, klasyfikowane według kodów objętych pozycjami od 2203 00 do 2208 Nomenklatury 
Scalonej (CN); 

 2)za tytoń i wyroby tytoniowe uważa się wyroby klasyfikowane według kodów objętych pozycjami od 2401 do 2403 
Nomenklatury Scalonej (CN); 

 3)za rzeczy osobistego użytku uważa się towary bezpośrednio używane przez osobę fizyczną lub wykorzystywane 
w gospodarstwie domowym, jeżeli ich ilość lub rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe lub do działalności 
gospodarczej, a także przenośny sprzęt niezbędny do wykonywania przez osobę zainteresowaną zawodu; 

 4)kwoty wyrażone w euro przelicza się przy zastosowaniu kursu obowiązującego w pierwszym dniu roboczym 
października poprzedniego roku podatkowego, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy 
czym wyrażone w złotych kwoty wynikające z przeliczenia zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że 
końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy 
podwyższa się do pełnych złotych. 

 

https://sip.lex.pl/


11) w art. 83 w ust. 1:  
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) dostaw i importu:  
a) jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie 

pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym w 
szczególności:  

– pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich łodzi wycieczkowych oraz podobnych 
jednostek pływających, zaprojektowanych głównie do przewozu osób; pełnomorskich promów 
wszelkiego rodzaju (CN 8901 10 10),  

– pełnomorskich tankowców (CN 8901 20 10),  
– pełnomorskich chłodniowców, innych niż objęte podpozycją 8901 20 (CN 8901 30 10),  
– pozostałych jednostek pływających pełnomorskich do przewozu towarów oraz pozostałych jednostek 

pływających pełnomorskich do przewozu zarówno osób, jak i towarów, z wyłączeniem barek 
morskich bez napędu (CN ex 8901 90 10),  



11) w art. 83 w ust. 1:  
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) dostaw i importu:  
a) jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie 

pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym w 
szczególności:  

– pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich 
pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa 
(CN 8902 00 10),  

– pchaczy pełnomorskich (CN 8904 00 91) i holowników pełnomorskich (CN ex 8904 00 10), 
 – pełnomorskich lodołamaczy (CN ex 8906 90 10),  
b) używanych na morzu statków ratowniczych morskich (CN ex 8905 90 10) i łodzi ratunkowych (CN 

ex 8906 90 10),  
c) jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (CN ex 8902 00 90);”, 



11) w art. 83 w ust. 1:            b) uchyla się pkt 2, 
 2)importu: 
 a)jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do 

celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym w szczególności:–pełnomorskich liniowców pasażerskich, 
pełnomorskich łodzi wycieczkowych oraz podobnych jednostek pływających, zaprojektowanych głównie do przewozu osób; 
pełnomorskich promów wszelkiego rodzaju (CN 8901 10 10), 

 –pełnomorskich tankowców (CN 8901 20 10), 
 –pełnomorskich chłodniowców, innych niż objęte podpozycją 8901 20 (CN 8901 30 10), 
 –pozostałych jednostek pływających pełnomorskich do przewozu towarów oraz pozostałych jednostek pływających 

pełnomorskich do przewozu zarówno osób, jak i towarów, z wyłączeniem barek morskich bez napędu (CN ex 8901 90 10), 
 –pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających 

do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (CN 8902 00 10), 
 –pchaczy pełnomorskich (CN 8904 00 91) i holowników pełnomorskich (CN ex 8904 00 10), 
 –pełnomorskich lodołamaczy (CN ex 8906 90 10), 
 b)używanych na morzu statków ratowniczych morskich (CN ex 8905 90 10) i łodzi ratunkowych (CN ex 8906 90 10), 
 c)jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (CN ex 8902 00 90); 

 



11) w art. 83 w ust. 1 
c) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:  
„14) usług związanych z obsługą jednostek pływających, o 

których mowa w pkt 1, statków wymienionych w klasie 
PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z 
wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi;  

15) usług polegających na remoncie, przebudowie lub 
konserwacji jednostek pływających, o których mowa w 
pkt 1 statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, 
oraz ich części składowych;”; 

 



12) w art. 86 w ust. 2 w pkt 4:  
a) w lit. a skreśla się wyrazy „lub 8”,  
b) b) w lit. b skreśla się wyrazy „lub 7”; 

 
2. Kwotę podatku naliczonego stanowi: 
 4)kwota podatku należnego z tytułu: 
 a)świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest 

ich usługobiorca, 
 b)dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest 

ich nabywca, 
 c)wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, 
 d)wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11; 

 



13) w art. 99:  
a) w ust. 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy 

towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba 
że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym 
miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.”,  

b) w ust. 3b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w załączniku nr 13 do ustawy, nie 
uznaje się dostawy towarów, o których mowa w poz. 10” zastępuje się wyrazami „w 
załączniku nr 15 do ustawy, nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w poz. 
92”,  

c) w ust. 3c we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w załączniku nr 13” zastępuje się 
wyrazami „w załączniku nr 15”,  

d) w ust. 9 wyrazy „w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 i 8” zastępuje się wyrazami „w art. 17 ust. 1 
pkt 4 i 5”; 



14) uchyla się art. 101a;  
 
15) w art. 102 uchyla się ust. 3; 



16) w art. 105a:  
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz 

którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do 
ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy 
za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie 
przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie 
dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do 
tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną 
na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek 
urzędu skarbowego.”, 



16) w art. 105a:  
b) w ust. 3: – pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„1) do nabycia towarów, o których mowa w poz. 92 załącznika nr 15 do ustawy, jeżeli: a) nabycie to jest dokonywane na 

stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników 
nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,  

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

2) jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, 
o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej;”,  

– uchyla się pkt 3 i 4,  
– dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:  
„5) do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w 

art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);  
6) do nabycia towarów, za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.”; 



17) uchyla się art. 105b–105d; 



18) w art. 106e:  
a) w ust. 1: – pkt 18 otrzymuje brzmienie:  
„18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których 

obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o 
podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne 
obciążenie”;”, 

 – po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 
18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o 

której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę 
towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do 
ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”;”, 



18) w art. 106e:  
b) w ust. 4 uchyla się pkt 1,  
c) dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:  
„12. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 1 pkt 18a, naczelnik 

urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie 
podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów 
lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze. W 
stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 
skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala 
się. 

13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej 
na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, 
wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.”; 



19) w art. 108 uchyla się ust. 4;  
 
20) w art. 108a: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:  
„1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, 

udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej 
płatności.  

1b. Podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia 
płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

1c. Przepisy ust. 1–1b stosuje się odpowiednio do płatności, o których mowa w art. 19a ust. 8. W takim przypadku w 
komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, 
wpisuje wyraz „zaliczka”.  

1d. W przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, przepisów ust. 1a i 1b nie 
stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane. 



20) w art. 108a:  
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:  
1e. Przepisu ust. 1a i 1b nie stosuje się w przypadku dokonywania płatności 

kwoty należności wynikającej z faktury dokumentującej transakcje 
realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o 
której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 
1693), jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień 
dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny 
zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub jednoosobową 
spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi 
wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł 
umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.” 



20) w art. 108a:  
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:  
„3a. W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie 

nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury.  

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, komunikat przelewu, o którym mowa w ust. 3:  
1) obejmuje wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w 

okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc;  
2) zawiera kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w fakturach, o których mowa w 

pkt 1.  
3c    W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, w 

miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje się okres, za który dokonywana jest 
płatność.”, 



20) w art. 108a:  
c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:  
„7. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 1a, 

naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala 
dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty 
podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 
do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób 
fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 
skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego 
nie ustala się. 

 8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę 
podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem ust. 1a.”;  



21) w art. 108b:  
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  
„1a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, służy zażalenie.”,  
 
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 „5. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody 

na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT:  
1) w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i 

należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – w wysokości odpowiadającej tej 
zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, według stanu na dzień wydania 
decyzji;  



21) w art. 108b:  
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 „5. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na 

przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT:  
2)  w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:  
a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b 

ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, nie zostanie 
wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych 
zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu 
majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań podatkowych, 
lub  

b) wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 
62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub 
zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.”, 



21) w art. 108b:  
c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
 
„7. W przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub spółki handlowej 

niemającej osobowości prawnej z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
1, mogą wystąpić również osoby, które były wspólnikami tych 
spółek. Przepisy ust. 2– 5 stosuje się odpowiednio.”; 



22) w art. 108c w ust. 1 skreśla się wyrazy „art. 105a ust. 1,”; 



23) po art. 108d dodaje się art. 108e i art. 108f w brzmieniu:  
„Art. 108e. Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w 

załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani 
posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie 
polskiej.  

Art. 108f. 1. Na wniosek podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju naczelnik drugiego urzędu 
skarbowego dokonuje zwrotu poniesionych przez podatnika kosztów obsługi rachunków, o 
których mowa w art. 108e, oraz rachunków VAT prowadzonych dla tych rachunków.  

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, przysługuje do wysokości kosztów wynikających z 
wykorzystywania rachunków, o których mowa w art. 108e, oraz prowadzonych dla nich 
rachunków VAT do celów obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o 
którym mowa w art. 108a ust. 1a. 



23) po art. 108d dodaje się art. 108e i art. 108f w brzmieniu:  
Art. 108f.  
3. Wniosek o zwrot kosztów może być składany za okresy kwartalne, półroczne lub 

roczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, za który składany 
jest wniosek.  

4. We wniosku o zwrot kosztów określa się kwotę, o którą ubiega się podatnik, oraz 
numer rachunku rozliczeniowego lub numer imiennego rachunku w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot kosztów.  

5. Do wniosku o zwrot kosztów dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość 
poniesionych przez podatnika kosztów.  

6. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest w złotych polskich na 
rachunek rozliczeniowy podatnika lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej wskazany we wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego 
otrzymania. podatkowej.”; 



23) po art. 108d dodaje się art. 108e i art. 108f w brzmieniu:  
Art. 108f.  
7. W razie uzasadnionych wątpliwości dotyczących wniosku o zwrot kosztów lub 

dołączonych do niego dokumentów naczelnik drugiego urzędu skarbowego zwraca 
się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, może 
nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 oraz w wysokości kwot 
faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
dodatkowych wyjaśnień. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym niż określony 
w ust. 6 nie przysługują odsetki za zwłokę.  

9. Odmowa zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze 
postanowienia, na które służy zażalenie. 10. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–9 
do wniosków o zwrot kosztów stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji 
podatkowej.”; 



24) w art. 113 w ust. 13 w pkt 1 w lit. b w tiret pierwszym wyrazy 
„(PKWiU 35.11.10.0)” zastępuje się wyrazami „(CN 2716 00 00)”;  

25) w art. 120 w ust. 1:  
a) w pkt 1: – w lit. a skreśla się wyrazy „, (PKWiU ex 90.03.13.0)”, – w 

lit. b skreśla się wyrazy „, (PKWiU ex 90.03.13.0)”, – w lit. c skreśla 
się wyrazy „, (PKWiU ex 90.03.13.0)”, – lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) gobeliny (CN 5805 00 00) oraz tkaniny ścienne (CN 6304) 
wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych 
przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 
egzemplarzy,”,  

b) w pkt 4 skreśla się wyrazy „, (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)”; 



26) uchyla się załącznik nr 2 do ustawy;  
27) załącznik nr 3 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w 

załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;  
28) załącznik nr 10 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w 

załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;  
29) uchyla się załącznik nr 11 do ustawy; 
30) załącznik nr 12 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w 

załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;  
31) uchyla się załączniki nr 13 i 14 do ustawy;  
32) dodaje się załącznik nr 15 do ustawy w brzmieniu określonym w 

załączniku nr 4 do niniejszej ustawy 



Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. 
zm.5) ) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 62b w ust. 2:    a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) wpłaty:  
a) na rachunek urzędu skarbowego:  
– podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, 

dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku 
od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,  

– podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,  

– podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,  

– podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w 
podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,  

– należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,  



Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.5) ) wprowadza 
się następujące zmiany:  

1) w art. 62b w ust. 2:  
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) wpłaty:  
b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), oraz należności z tytułu składek, o których mowa 
w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych;” 

 
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
9) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności, o których 

mowa w pkt 2;”,  
c) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:  
„10) przekazania przez bank środków pieniężnych na prowadzony w tym samym banku wyodrębniony rachunek 

niebędący rachunkiem rozliczeniowym, służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny) – w 
przypadku, o którym mowa w art. 62e ust. 3 pkt 2.”; 



Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2187, z późn. zm.5) ) wprowadza się następujące 
zmiany:  

2) w art. 62d w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 
 „– są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego 

tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia 
należności innych niż wymienione w art. 62b ust. 2 pkt 2.”; 



Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. 
zm.5) ) wprowadza się następujące zmiany:  

3) w art. 62e ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 
3. W przypadku niewskazania przez posiadacza rachunku VAT innego rachunku VAT prowadzonego w 

tym samym banku, bank przed zamknięciem rachunku VAT:  
1) uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten rachunek VAT tego posiadacza, kwotą 

środków zgromadzonych na rachunku VAT, na dzień zamknięcia rachunku VAT – zgodnie z 
informacją o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług, albo  

2) dokonuje przekazania środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku VAT na dzień zamknięcia 
tego rachunku, na prowadzony w tym samym banku wyodrębniony rachunek niebędący 
rachunkiem rozliczeniowym, służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny) 
– jeżeli na dzień rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest ten 
rachunek VAT, nie posiada informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 



Art. 6. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1018) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 w pkt 2 w lit. a:  
a) w ust. 1 w pkt 2 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje 

się wyraz „lub” i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  
„3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej 

płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od 
towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu 
podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.”,  

 
Wchodzi w życie 01.01.2020!!!!!! 



Art. 6. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1018) wprowadza się następujące zmiany:  

b) w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:  
„– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony 

przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.”;  
2) w art. 3 w pkt 2 w lit. a:  
a)  w ust. 1 w pkt 2 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz „lub” i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  
„3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy 

o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w 
art. 108a ust. 1a tej ustawy.”,  

b) w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:  
„– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony 

przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.”. 
Wchodzi w życie 01.01.2020!!!!!! 
 



Art. 7. 1. Przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c i pkt 4 
lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 2, 2a, 12, 12c–12f, 13 i ust. 14e 
pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15, art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b tiret 
pierwsze i art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a–d i pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz 
załączników nr 3, 10 i 12 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. przepisy art. 2 pkt 15, 
20, 21 i 30, art. 5a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a 
ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 2, 2a, 12, 12c, 13 i ust. 14e pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 
ust. 1 pkt 1, 14 i 15, art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i art. 120 ust. 1 pkt 1 
lit. a–d i pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz załącznika nr 3, z wyłączeniem poz. 
72–75, załącznika nr 10, z wyłączeniem poz. 32–35, oraz załącznika nr 12 do ustawy 
zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.  



Art. 7.  
3. Do wiążących informacji stawkowych, zwanych dalej „WIS”, wydawanych przed dniem 1 

kwietnia 2020 r.:  
1) nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 pkt 2 oraz załącznika nr 2 do ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a także przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym  

2) 2) stosuje się przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c 
i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 2, 2a, 12, 12c–12f, 13 i 
ust. 14e pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15, art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. 
b tiret pierwsze i art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a–d i pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz 
załączników nr 3, 10 i 12 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą  

– z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 i 4. 



Art. 7.  
4. WIS wydana przed dniem 1 kwietnia 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, 

dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem 
dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 
marca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu, z zastrzeżeniem art. 
8 ust. 3.  

5. W przypadku gdy WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu 
wydającego WIS przed dniem 1 kwietnia 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik, o 
którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 14k– 14m 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 
924 i 1018) stosuje się odpowiednio w odniesieniu do czynności, o której mowa w 
art. 42a ustawy zmienianej w art. 1, dokonanej po dniu 31 marca 2020 r., z 
zastrzeżeniem art. 8 ust. 4 



Art. 8. 1. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stosuje się stawkę podatku w 
wysokości 5% w odniesieniu do następujących towarów i usług:  
1) książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, 
maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary objęte następującymi CN:  
a) książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z 
wyłączeniem ulotek (CN ex 4901),  
b) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie 
czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4902),  
c) książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00),  
d) nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00),  
e) mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, 
plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905),  
f) pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie 
czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911) 



Art. 8. 1. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 
r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 5% w odniesieniu do 
następujących towarów i usług:  
2) dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty 
inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych 
zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji 
dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie 
publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);  
3) dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 
lit. a oraz c– e, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w 
przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do 
odsłuchania muzyki. 



Art. 8.  
2. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 8% w 
odniesieniu do następujących towarów i usług:  
1) książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i 
plany (CN ex 49) – wyłącznie towary objęte następującymi CN:  
a) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, z wyłączeniem czasopism 
regionalnych lub lokalnych (ex 4902), 
 b) pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem 
czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4911);  
2) dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania 
dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty 
objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);  
3) dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1 pkt 1 lit. b oraz f, z wyłączeniem 
publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki. 



Art. 8.  
3. W przypadku WIS wydanej przed dniem 1 kwietnia 2020 r., w odniesieniu do towarów i 
usług, o których mowa w ust. 1 i 2, WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, o 
których mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dla których została wydana w 
odniesieniu do:  
1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego 
nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;  
2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;  
3) towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą 
opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona. 



Art. 8.  
4. W przypadku gdy WIS wydana w odniesieniu do towarów i usług, o 
których mowa w ust. 1 i 2, została zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej organu wydającego WIS przed dniem 1 kwietnia 2020 r., do 
podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1, przepisy art. 14k–14m ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w odniesieniu 
do czynności, o której mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 1, 
dokonanej po dniu zamieszczenia WIS w tym Biuletynie. 



Art. 9. 1. Na wniosek podmiotu wpisanego do wykazu, o którym mowa 
w art. 105c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym, właściwy dla tego podmiotu naczelnik urzędu 
skarbowego dokonuje zwrotu złożonej kaucji gwarancyjnej, o której 
mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy.  
2. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 1, jest zwracana w terminie 
30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej zwrot. 



Art. 9. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  
1) wskazanie kwoty zwrotu kaucji gwarancyjnej;  
2) wskazanie formy złożonej kaucji gwarancyjnej, której dotyczy zwrot;  
3) dane adresowe gwaranta, w tym adres jego siedziby oraz numer gwarancji – w 
przypadku kaucji gwarancyjnej złożonej w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej;  
4) nazwę banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ich dane 
adresowe, w tym adres siedziby banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej oraz numer upoważnienia – w przypadku kaucji 
gwarancyjnej złożonej w formie upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego 
przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego 
dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie;  



Art. 9. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  
5) nazwę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
oraz numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowokredytowej, której wnioskodawca jest członkiem, na 
który ma zostać zwrócona kaucja gwarancyjna, jeżeli zwrot kaucji 
gwarancyjnej ma zostać dokonany na inny rachunek niż podany we 
wniosku w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej – w przypadku kaucji 
gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego złożonego na 
wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego. 



Art. 9. 4. Zwrot kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, złożonej:  
1) w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębnionym rachunku urzędu 
skarbowego – następuje na rachunek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w banku 
mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek tego podmiotu w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany we wniosku w 
sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej, albo na inny rachunek w takim banku lub w takiej 
kasie, wskazany przez ten podmiot po złożeniu tego wniosku;  
2) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub pisemnego nieodwołalnego 
upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej 
kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w 
tym banku lub w tej kasie – następuje przez zwrot dokumentu poświadczającego 
udzielenie gwarancji lub upoważnienia. 



Art. 9. 5. Zwrotu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się w przypadku:  
1) wszczęcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa: a) 
postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do 
zakończenia tego postępowania, lub b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy 
kaucja gwarancyjna – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie 
nie wszczęto postępowania podatkowego;  
2) wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do 
upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli, a jeżeli w tym terminie doszło do 
przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego 
dotyczy kaucja gwarancyjna – do zakończenia tego postępowania;  
3) wszczęcia postępowania kontrolnego, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do zakończenia tego 
postępowania;  
4) złożenia wniosku o zwrot kaucji gwarancyjnej, jeżeli został on złożony po dniu 31 grudnia 2024 r 



Art. 9.  
6. W przypadku powstania po złożeniu kaucji gwarancyjnej u podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 
zaległości podatkowej w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kaucję gwarancyjną 
przeznacza się na pokrycie tej zaległości, z wyłączeniem zaległości, których zapłatę odroczono lub 
rozłożono na raty zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące zaliczania 
nadpłat stosuje się odpowiednio, z tym że zaliczenie kaucji gwarancyjnej na poczet zaległości 
podatkowej następuje z dniem powstania zaległości podatkowej.  
7. Od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego złożonego na 
wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego przysługują odsetki za okres od dnia 1 listopada 2019 r. 
do dnia zwrotu kaucji gwarancyjnej lub zaliczenia jej na poczet zaległości podatkowej, o którym mowa 
w ust. 6. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 



Art. 9.  
8. Stawka odsetek jest równa 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym 
Banku Polskim.  
9. Odsetki podlegają zwrotowi wraz z kwotą kaucji gwarancyjnej na zasadach właściwych dla zwrotu 
kaucji gwarancyjnej.  
10. W sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, w tym z odsetkami, o których mowa 
w ust. 7, wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.  
11. Postanowienie, o którym mowa w ust. 10, wydaje się niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej, w tym z odsetkami.  
12. W zakresie szczegółowych zasad naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 105b ust. 13 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.. 



Art. 10. W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych w 
załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu dotychczasowym, dokonanych:  
1) przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał 
lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.,  
2) po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona 
przed dniem 1 listopada 2019 r. – stosuje się przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, 
ust. 1c–1h i 2–2b, art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a i b, art. 99 ust. 
9, art. 101a, art. 102 ust. 3, art. 106e ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1 oraz art. 108 
ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 



Art. 11. Podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
składali deklaracje za okresy kwartalne, a po dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy są obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, składają 
deklaracje za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 
2020 r.  
Art. 12. Do podatników, o których mowa w art. 105a ustawy zmienianej w art. 
1, w brzmieniu dotychczasowym, na rzecz których przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 
13 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się 
przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 



Art. 13. Przepis art. 108a ust. 1e ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie również do 
płatności realizowanych w zakresie umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1834 oraz z 2018 r. poz. 1693), zawartych w wyniku postępowań 
wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 



Art. 14. 1. Przepisy art. 22p ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.8) ), w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15d ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 
1018 i 1309), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do zapłaty 
należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.  
2. Przepisów art. 22p ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15d 
ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do płatności 
dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 
stycznia 2020 r 
Wchodzi w życie 01.01.2020!!!!!! 
 



Art. 15. 1. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), wszczętego 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, którego przedmiot jest objęty zakresem 
załącznika nr 15 do ustawy zmienianej w art. 1, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
składając oferty poinformowali, że wybór ich ofert będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, do podania:  
1) informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia 
mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie ustawy zmienianej w 
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;  
2) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku;  
3) kwoty podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej 
oferty, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty 



Art. 15.  
2. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego podał informację o 
możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 
obowiązku podatkowego na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, zamawiający dolicza do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 
podatku od towarów i usług.  
3. W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy kwota wynagrodzenia wykonawcy ulega podwyższeniu o kwotę 
podatku od towarów i usług, którą wykonawca obowiązany jest rozliczyć w miejsce 
zamawiającego na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą. 



Art. 15.  
4. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie 
do wynagrodzenia wykonawcy wypłacanego na podstawie 
faktur wystawionych przez wykonawcę po dniu wejścia w 
życie niniejszej ustawy. 



Art. 16. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 106o ustawy zmienianej 
w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 99 
ust. 14 oraz art. 106o ustawy zmienianej w art. 1, jednak 
nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych 
przepisów. 



Art. 17. 1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację 
zadań, o których mowa w przepisach art. 42a–42i ustawy zmienianej w art. 1, będących 
skutkiem finansowym ustawy, wynosi:  
1) w 2019 r. – 15 076 000 zł;  
2) w 2020 r. – 25 184 000 zł;  
3) w 2021 r. – 26 741 000 zł;  
4) w 2022 r. – 27 536 000 zł;  
5) w 2023 r. – 27 596 000 zł;  
6) w 2024 r. – 27 671 000 zł;  
7) w 2025 r. – 27 687 000 zł;  
8) w 2026 r. – 27 764 000 zł;  
9) w 2027 r. – 27 782 000 zł;  
10) w 2028 r. – 27 862 000 zł. 



Art. 17. 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych monitoruje 
wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża 
mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.  
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na 
dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz 
w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, 
przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do 
końca danego kwartału została przekroczona:  
1) po pierwszym kwartale – co najmniej o 20%,  
2) po dwóch kwartałach – co najmniej o 15%,  
3) po trzech kwartałach – co najmniej o 10% – minister właściwy do spraw 
finansów publicznych stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu 
kosztów realizacji zadań przez organ podatkowy. 



Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 
r., z wyjątkiem:  
1) art. 6 i art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2020 r.;  
2) art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c, które 
wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 
2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. 
 

  zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 
282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień 
związanych z transakcjami 
wewnątrzwspólnotowymi 



Artykuł 1 W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 282/2011 wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale VIII 
dodaje się sekcję w brzmieniu:  

 „Sekcja 2A Zwolnienia związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Art. 138–142 Dyrektywy 2006/112/WE) 
Artykuł 45a 1.Do celów stosowania zwolnień ustanowionych w art. 138 dyrektywy 2006/112/WE domniemywa się, 
że towary zostały wysłane lub przetransportowane z państwa członkowskiego do miejsca przeznaczenia 
znajdującego się poza jego terytorium, ale na terytorium Wspólnoty, w którymkolwiek z następujących 
przypadków:  

 a) sprzedawca wskazuje, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez niego lub przez osobę trzecią 
działającą na jego rzecz, oraz sprzedawca jest w posiadaniu co najmniej dwóch niebędących ze sobą w 
sprzeczności dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), które zostały wydane przez dwie różne strony, które są 
niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy, albo sprzedawca jest w posiadaniu jakichkolwiek 
pojedynczych dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w 
sprzeczności dowodami, o których mowa w ust. 3 lit. b), potwierdzających wysyłkę lub transport, które zostały 
wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy;  



b) sprzedawca jest w posiadaniu następujących dokumentów: 
 (i) pisemnego oświadczenia nabywcy potwierdzającego, że towary zostały wysłane lub 

przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz 
wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów; takie pisemne oświadczenie określa: 
datę wystawienia; nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów; datę i 
miejsce przybycia towarów; w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny 
środków transportu; oraz identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy; oraz  

(ii) co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), 
które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od 
sprzedawcy i nabywcy, lub jakichkolwiek pojedynczych dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), 
wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, o których 
mowa w ust. 3 lit. b), potwierdzających transport lub wysyłkę, które zostały wydane przez dwie 
różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy. 



Nabywca dostarcza sprzedawcy pisemne 
oświadczenie, o którym mowa w lit. b) ppkt (i), do 
dziesiątego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.  

 
2.Organ podatkowy może obalić domniemanie 

przyjęte na podstawie ust. 1. 



3.Do celów ust. 1 następujące dokumenty są akceptowane jako dowód wysyłki lub transportu:  
a) dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list 

przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od 
przewoźnika towarów;  

b) b) następujące dokumenty: 
 (i)polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe 

potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów; 
(ii) dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, 

potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;  
(iii) poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim 

przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.”; 



2) w rozdziale X dodaje się sekcję w brzmieniu: 
„Sekcja 1A Obowiązki ogólne (Art. 242–243 
Dyrektywy 2006/112/WE) Artykuł 54a 1.Ewidencja, 
o której mowa w art. 243 ust. 3 dyrektywy 
2006/112/WE, która ma być prowadzona przez 
każdego podatnika, który przemieszcza towary w 
ramach procedury magazynu typu call-off stock, 
zawiera następujące informacje: 



a) określenie państwa członkowskiego, z którego towary zostały wysłane lub przetransportowane, oraz datę wysyłki 
lub transportu towarów;  

b) numer identyfikacyjny VAT podatnika, dla którego przeznaczone są towary, nadany przez państwo członkowskie, 
do którego towary są wysyłane lub transportowane;  

c) określenie państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane lub transportowane, numer identyfikacyjny 
VAT prowadzącego magazyn, adres magazynu, w którym towary są składowane w momencie ich przybycia, oraz 
datę przybycia towarów do magazynu; 

d) wartość, opis i ilość towarów, które przybyły do magazynu;  
e) numer identyfikacyjny VAT podatnika zastępującego osobę, o której mowa w lit. b) niniejszego ustępu, na 

warunkach, o których mowa w art. 17a ust. 6 dyrektywy 2006/112/WE;  
f) podstawę opodatkowania, opis i ilość dostarczonych towarów oraz datę dokonania dostawy towarów, o której 

mowa w art. 17a ust. 3 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, a także numer identyfikacyjny VAT nabywcy; 
g) podstawę opodatkowania, opis i ilość towarów, oraz datę wystąpienia któregokolwiek z warunków, a także 

odpowiednią podstawę zgodnie z art. 17a ust. 7 dyrektywy 2006/112/WE;  
h) wartość, opis i ilość powrotnie przemieszczonych towarów oraz datę powrotu towarów, o których mowa w art. 17a 

ust. 5 dyrektywy 2006/112/WE. 



a) 2.Ewidencja, o której mowa w art. 243 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE, która ma być prowadzona przez każdego 
podatnika, któremu dostarczane są towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock, zawiera 
następujące informacje:  

b) numer identyfikacyjny VAT podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off 
stock;  

b) opis i ilość towarów dla niego przeznaczonych;  
c) datę przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych;  
d) podstawę opodatkowania, opis i ilość dostarczonych mu towarów oraz datę dokonania wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, o którym mowa w art. 17a ust. 3 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE; 
e) opis i ilość towarów oraz datę usunięcia towarów z magazynu na zlecenie podatnika, o którym mowa w lit. a);  
f) opis i ilość towarów zniszczonych lub brakujących oraz datę zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów, które 

uprzednio przybyły do magazynu, lub datę stwierdzenia ich zniszczenia lub braku; 



W przypadku gdy towary te są wysyłane lub 
transportowane w ramach procedury magazynu 
typu call-off stock do prowadzącego magazyn 
innego niż podatnik, któremu towary mają zostać 
dostarczone, ewidencja prowadzona przez tego 
podatnika nie musi zawierać informacji, o których 
mowa w lit. c), e) i f) akapitu pierwszego.”. 



Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.  

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 
2020 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest 
bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 
2018 r.  



 USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw 

 Wchodzi w życie 1 września 2019 r poza wyjątkami!!!!!!! 
 Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2174, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:  
1) w art. 2 w pkt 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
  pierwszym zasiedleniu − rozumie się przez to oddanie do użytkowania  , w wykonaniu czynności 

podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie 
użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: 

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

dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej; 
 Po zmianie oddanie do użytkowania = pierwsze zasiedlenie 

https://sip.lex.pl/


 
  2)  w art. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  
 „6. W przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a 

państwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów 
transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg opodatkowaniu nie podlega 
import towarów wykorzystywanych do budowy lub utrzymania mostów 
transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg z tego państwa trzeciego na 
terytorium kraju, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja 
Rady upoważniająca do stosowania środków stanowiących odstępstwo od 
art. 2 ust. 1 lit. d dyrektywy 2006/112/WE.”;  



 Dodanie ust. 6 do art. 5 ustawy związane jest z zawartą umową między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych 
na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz otrzymaną decyzją wykonawczą Rady 
upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do zawarcia z Republiką Ukrainy ww. umowy obejmującej 
środki stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) oraz art. 5 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 
dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE 
L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) – dalej: „dyrektywa 2006/112/WE”, w odniesieniu do 
utrzymania mostów drogowych na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.  

 Zmiana ma na celu wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku 
zawarcia umów między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim, dotyczących budowy lub 
utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg oraz uzyskania stosownych 
decyzji Rady upoważniających do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. 
d dyrektywy 2006/112/WE.  

 



 
  3) w art. 14:  
 a) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  
 W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis 

z natury towarów na dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności 
podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 
pkt 3, zwany dalej "spisem z natury". 

 Podatnicy są obowiązani załączyć złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o 
ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego, nie 
później niż w dniu do złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący 
dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających 
opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.”,  

 Dotychczas przepis nie precyzował do kiedy złożyć  taką informację 
 Informacja automatycznie będzie składana elektronicznie 



 3) w art. 14:  
 b) ust. 9b otrzymuje brzmienie:  
 „9b. W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na 

podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi oraz złożonych nie 
później niż w dniu złożenia tej deklaracji:  

 1) umowy spółki, aktualnej na dzień rozwiązania spółki;  
 2) wykazu rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.”, 
 

 Dotychczas przepis nie precyzował do kiedy złożyć  taką informację 
 Informacja automatycznie będzie składana elektronicznie 

 



 3) w art. 14:  
c) w ust. 9c w pkt 1 wyrazy „z załączonej” zastępuje się wyrazami „ze 

złożonej”, 
 9c. Zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 9b (zwrot VAT byłym 

wspólnikom), dokonuje się: 
 1)w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w 

umowie spółki; jeżeli z załączonej ze złożonej umowy nie wynikają te 
udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe; 

 2)na rachunki, o których mowa w ust. 9b pkt 2. 
 

 Zmiana porządkowa 
 



 3) w art. 14:  
 d) ust. 9ca otrzymuje brzmienie:  
 „9ca. W przypadku osób, o których mowa w ust. 7a (właściciele przedsiębiorstwa w 

spadku), zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji 
podatkowej oraz złożonych nie później niż w dniu złożenia wraz z załączonymi do tej 
deklaracji:  

 1) dokumentów potwierdzających ich udział w przedsiębiorstwie w spadku;  
 2) wykazu rachunków bankowych tych osób w banku mającym siedzibę na terytorium 

kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są 
członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.”, 
 

 Dotychczas przepis nie precyzował do kiedy złożyć  taką informację 
 Informacja automatycznie będzie składana elektronicznie 

 



 3) w art. 14:  
e)     w ust. 9cb w pkt 1 wyrazy „z załączonych” zastępuje się wyrazami „ze złożonych”; 
 
 9cb.  19  Zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 9ca, dokonuje się: 
 1)w proporcjach wynikających z prawa do udziału w przedsiębiorstwie w spadku; 

jeżeli ze złożonych z załączonych dokumentów nie wynikają te udziały, przyjmuje się, 
że prawa do udziału są równe; 

 2)na rachunki, o których mowa w ust. 9ca pkt 2. 
 

 Zmiana porządkowa 
 

 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 4)     w art. 18c w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 Art.  18c.  [Zakres działania przedstawiciela podatkowego]1. Przedstawiciel podatkowy wykonuje w 

imieniu i na rzecz podatnika, dla którego został ustanowiony: 
 1)obowiązki tego podatnika w zakresie rozliczania podatku, w tym w zakresie sporządzania 

deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100 ust. 1, oraz 
informacji podsumowujących w obrocie krajowym, o których mowa w art. 101a ust. 1, a także w 
zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji, na potrzeby podatku; 

 2)inne czynności wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli został do tego 
upoważniony w umowie. 
 

(uchylono art. 101a na mocy tej ustawy  - Informacje podsumowujące w obrocie krajowym) 
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy stosują od 1 lipca 2020!! 

 
 



 Art.  30a.  [Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów]   dot. Pakietu 
paliwowego 

 5)     w art. 30a ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie: 
 „2a. Do ustalenia podstawy opodatkowania – w celu obliczenia i wpłacenia kwot podatku – 

w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5, można 
stosować odpowiednio tylko przepis art. 29a ust. 1 albo 2, z tym że w celu określenia kwoty 
zapłaty lub ceny nabycia przyjmuje się ceny paliw silnikowych udostępniane w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych. ust. 5aa, do określenia kwoty zapłaty, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia można 
przyjąć ceny towarów udostępnione zgodnie z ust. 2b, jeżeli zostaną udostępnione. W takim 
przypadku stosuje się odpowiednio tylko przepis art. 29a ust. 1 albo 2. 

 Art. 103 ust. 5aa znacznie rozszerza zakres stosowania pakietu paliwowego, jeśli chodzi o liczbę 
towarów objętych tym specjalnym sposobem rozliczania VAT z tytułu WNT (wpłąty zaliczki VAT w 
ciagu 5 dni od daty WNT). W art. 103 ust. 5aa wskazana została m.in. lista towarów objętych 
pakietem paliwowym, sklasyfikowanych wg odpowiednich kodów CN, obejmująca kilkadziesiąt 
towarów.  

 



 Art.  30a.  [Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów] 
 5)     w art. 30a ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie: 
 2b. Ceny towarów, o których mowa w ust. 2a, mogą być udostępniane przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej urzędu go obsługującego, udostępnia się, na okresy dwutygodniowe, na okres 
miesiąca, ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten okres, uwzględniając ten miesiąc. Przy 
określaniu cen tych towarów uwzględnia się ich ceny hurtowe w Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

 Z uwagi na ryzyko nieprawidłowego ustalenia uproszczonej podstawy opodatkowania z tytułu WNT 
towarów objętych pakietem paliwowym proponuje się pozostawienie takiego sposobu ustalania 
podstawy opodatkowania wyłącznie w odniesieniu do tych towarów, których ceny zostaną 
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 30a ust. 2a oraz ust. 2b ustawy o VAT). W 
praktyce w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych publikowane są tylko ceny tych towarów, co do których 
istnieją źródła (bazy danych), z których możliwe jest pozyskanie wiarygodnych i kompletnych 
danych odnośnie cen hurtowych.  

 
 



 6)     w art. 33: [Import towarów] 
 a)     ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
 „1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w: 
 1)     zgłoszeniu celnym albo 
 2)     rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 

28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 
szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, 
z późn. zm.[3])), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2446”, w przypadkach, o których mowa w art. 324 lub 
art. 325 rozporządzenia 2015/2447 

 - kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. 
 

 Składający rozliczenie zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego, jest obowiązany do zawarcia w 
nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy, że w przypadku nieuiszczenia w terminie w całości lub w części 
należności pieniężnej wynikającej z rozliczenia zamknięcia, rozliczenie niniejsze stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie, że rozliczenie zamknięcia stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego – dotyczy szczególnych procedur celnych np. uszlachetniania czynnego 

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3499_u.htm


 6)     w art. 33: [Import towarów] 

 a)     ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
 „1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia 

i wykazania w: 
 2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym lub w rozliczeniu zamknięcia kwota 

podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję 
określającą podatek w prawidłowej wysokości. 

 3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego lub po przedstawieniu rozliczenia zamknięcia podatnik może 
wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej 
podatek w prawidłowej wysokości.”, 

 Rozliczenie zamknięcia nie było dotychczas wskazane w przepisach ustawy o VAT jako dokument 
celny, w którym ma być obliczony i wykazany podatek VAT z tytułu importu towarów, jak to ma 
miejsce w przypadku zgłoszenia celnego, dlatego proponuje się umożliwić podatnikom obliczanie i 
wykazywanie kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów również w rozliczeniu zamknięcia.  

 
 



 6)     w art. 33: [Import towarów] 
 b)     w ust. 7a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 7a. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, gdy zabezpieczenie potencjalnego długu celnego wymaganego zgodnie z: 
 1)art. 148 ust. 2 lit. c lub art. 211 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego 
dalej "unijnym kodeksem celnym", 

 2)art. 115 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad 
dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanego 
dalej "rozporządzeniem 2015/2446" 

 – dotyczy przypadków objęcia towarów czasowym składowaniem lub procedurą: końcowego przeznaczenia, składowania 
celnego, uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, 
pod warunkiem że podatnik przedstawi organowi celnemu dokumenty potwierdzające, że jest zarejestrowany jako podatnik 
VAT czynny i nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe. 
 

Zmiana wykorzystuje zastosowanie skrótu zawartego w art. 33 w ust. 1 ustawy o VAT. Jest to zmiana techniczna. 

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/


 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 7)     w art. 33a:    [Objęcie towarów procedurą uproszczoną] 
 a)     uchyla się ust. 6, 

 
 6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-

skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z 
tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w 
którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. 

  
 

Przy wyborze uproszczonej metody rozliczania importu VAT należny = naliczony  nie 
trzeba składać dokumentacji potwierdzającej rozliczenie importu 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 7)     w art. 33a:    [Objęcie towarów procedurą uproszczoną] 
 b)     ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 „7. W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił dokumentów, o których mowa 

w tym przepisie, Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów na zasadach 
określonych w ust. 1 i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na tych zasadach, traci prawo do rozliczania 
podatku na zasadach określonych w ust. 1, w deklaracji podatkowej w odniesieniu do kwoty podatku należnej z 
tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowe której nie rozliczył w deklaracji podatkowej. 
Podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego 
właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego kwoty podatku wraz 
z odsetkami..”, 

Po zmianie nie formalne złożenie dokumentów (poprzedni slajd) ale nie rozliczenie importu skutkuje wykazania  
importu na deklaracji wg zasad ogólnych i wpłaty  podatku VAT z tytułu importu wraz z odsetkami na rachunek US 

 
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy stosują od 1 lipca 2020!! 

 

 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 7)     w art. 33a:    [Objęcie towarów procedurą uproszczoną] 
 c)     uchyla się ust. 9–11, 
 9. W przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru 

kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego 
pobrał kwotę podatku, o której mowa w ust. 7, a podatnik rozliczył tę kwotę 
podatku w deklaracji podatkowej, podatnik ma prawo do dokonania korekty 
kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym 
kwota tego podatku została pobrana.    

Przepis zbędny bo po zmianie naczelnik nie pobiera tych należności – 
obowiązek wpłaty spoczywa na podatniku 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 7)     w art. 33a:    [Objęcie towarów procedurą uproszczoną] 
 c)     uchyla się ust. 9–11, 
 10. Podatnik, który nie przestrzega terminu, o którym mowa w ust. 6, może w drodze decyzji 

naczelnika urzędu skarbowego utracić na okres 36 miesięcy prawo do rozliczania podatku na 
zasadach określonych w ust. 1, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, 
w którym doręczono podatnikowi decyzję. 

 11. Decyzji, o której mowa w ust. 10, nie wydaje się, jeżeli nieprzestrzeganie terminu, o którym 
mowa w ust. 6, w tym częstotliwość tego nieprzestrzegania, można uznać za nieistotne w 
stosunku do liczby i wielkości operacji importowych, które podatnik rozlicza zgodnie z ust. 1, pod 
warunkiem że uchybienie to było spowodowane okolicznościami niewynikającymi z jego 
zaniedbania lub świadomego działania. 

 Przepisy zbędne – usunięto ust, 6 – obowiązek skladania dokumentów 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 7)     w art. 33a:    [Objęcie towarów procedurą uproszczoną] 
 d)     w ust. 12 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
 „Przepisy ust. 2–4 i 7 stosuje się odpowiednio.”; 
 12. Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status upoważnionego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego: 
 1)działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub 
 2)w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela 

bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych 
 - może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej 

składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. 
Przepisy ust.  2-4, 6,  i 7 oraz 9-11 stosuje się odpowiednio. 

  
(zmiana porządkowa – usunięto 6 oraz 9-11) 

 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy stosują od 1 lipca 2020!! 

 
 



Przepis przejściowy 
Art. 12. Przepisów art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do 
importu towarów dokonanego przed dniem 1 kwietnia 
2020 r.  



Art.  33b.  [Deklaracja importowa] 
 8)     w art. 33b w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2)    specyfikę odprawy scentralizowanej;”; 
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji importowej, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu jej wypełnienia, miejsce i sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-
skarbowego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając: 

 1)zakres zadań wykonywanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego; 
 2)specyfikę pojedynczych pozwoleń odprawy scentralizowanej; 
 3)potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku. 
Odprawa scentralizowana pozwala na złożenie zgłoszenia celnego w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce siedziby tej osoby, 

podczas gdy towary mogą zostać przedstawione w innym urzędzie celnym (np. właściwym ze względu na miejsce wprowadzenia towarów 
na obszar celny UE). 

 Zmiana w art. 33b ust. 5 ma charakter porządkujący. Od 20 sierpnia 2016 r. przepisy art. 33b dotyczą odprawy scentralizowanej. Od 2016 
r. nie funkcjonują w systemie prawa „pojedyncze pozwolenia”, do których odwołuje się pkt 2. „Pojedyncze pozwolenia” zostały zastąpione 
„odprawą scentralizowaną”, o której mowa w art. 33b ust. 1 ustawy o VAT. Należało zatem pojedyncze pozwolenia zastąpić odprawą 
scentralizowaną, tak jak to już jest w ust. 1 tego artykułu. Zmiana ta polegającą na zmianie delegacji ustawowej powoduje konieczności 
wydania nowego rozporządzenia. 

 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, zachowają moc do dnia wejścia 
w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy  

 



Art.  37.  [Obowiązek zapłaty różnicy podatku] 
 9)     w art. 37 w ust. 1aa: 
 a)     w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: 
 1aa. W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3, odsetki pobiera się w 

wysokości: 
 1)50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli zgłaszający: 
 a)złoży wniosek  , o którym mowa w art. 33 ust. 3, o dokonanie sprostowania zgłoszenia celnego,nie później niż w terminie 6 

miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego lub przedstawienia rozliczenia zamknięcia, oraz 
 b)uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia 

kwotę podatku wraz z odsetkami; 
 2)150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli w wyniku kontroli zgłoszenia 

celnego lub rozliczenia zamknięcia dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty podatku w wysokości przekraczającej 
25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), 
obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności. 

 Zmiany porządkujące. Określenie należnego podatku VAT w drodze decyzji wiąże się po zmianie z koniecznością zapłaty 
różnicy między podatkiem wynikającym z tej decyzji a podatkiem należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez 
podatnika również w rozliczeniu zamknięcia, jak również z koniecznością naliczenia i zapłacenia odsetek.  
 

 

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
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 10)   w art. 43: 
 a)     w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
 „15)  działalność w zakresie gier hazardowych podlegającą przepisom o grach hazardowych 

losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od 
gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie;;”, 

 Obowiązujący od 1 kwietnia 2017 r. nowy przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) wprowadził definicję gier hazardowych którymi 
są: gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach. 

 Jednocześnie przepisy nowelizujące ww. ustawę (ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie 
ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2017 r. poz. 88) wyłączyły z 
zakresu gier losowych gry w karty – black jack, poker, baccarat (do dnia 31 marca 2017 r. objęte tą 
kategorią gier) oraz ustanowiły odrębną kategorię tego rodzaju gier hazardowych. 

 Sytuacja ta wymagała odpowiedniego dostosowania przepisów dotyczących podatku VAT 
w zakresie ustanowionego w przepisach ustawy o VAT zwolnienia dla gier hazardowych. 

 



 10)   w art. 43: 
 b)     uchyla się ust. 7a, 

7a. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich 
części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych 
przez co najmniej 5 lat.   (wpierw wystąpi I zasiedlenie – oddanie do użytkowania po zakończeniu 
ulepszenia i jak upłyną 2 lata od tego momentu jest zwolnienie) 

 Art. 43 ust. 10a) – zwalnia się: 
 dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod 

warunkiem że: 
 a)w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia 

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

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

 



 10)   w art. 43: 
 „21. Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników 

sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości 
uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków 
zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9–10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania 
zwolnień od podatku nie są spełnione.”; 

 Podobnie, jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników 
sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły na skutek braku możliwości 
uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, czy w związku z dostawą dokonywaną 
w trybie egzekucji spełnione zostaną warunki do zastosowania zwolnienia na 
podstawie art. 113 ust. 1 i 9, przyjmuje się, że warunki te nie są spełnione (art. 113 
ust. 10a). 
 

 



 11)   po art. 82 dodaje się art. 82a w brzmieniu: 
 „Art. 82a. Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa 

w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do 
potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od 
podatku wprowadzonych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 2 i 3, przyjmuje się, że 
warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.”; 

Podobnie jak poprzedni slajd art. 82 ust. 2 i 3 to delegacje dla MF by wprowadził nowe zwolnienia rozporządzeniem 
 Jak dotąd minister nie skorzystał z fakultatywnej delegacji zamieszczonej w art. 82 ust. 2 ustawy. 
 Art. 82 ust. 3 mamy  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od 

podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz. U poz. Z 2018 r poz. 701 – ale tam 
praktycznie nie ma dostaw które mógłby realizować komornik 
 

  
 

 



 Przepis przejściowy 
 Art. 13. Przepisów art. 43 ust. 21, art. 82a i art. 113 ust. 

10a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do dostaw, 
o których mowa w art. 18 tej ustawy, dokonanych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.  

  
 

 



 12)   w art. 87: 
 a)     w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3)    podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, 

o których mowa w pkt 1 lit. a,”, 
 6. Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia 

złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 
 1)kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy 

podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają 
z: 

 a)faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego 
podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, 

 ….. 
 3)podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego 

podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2   ,   nie 
później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a,”, 

 Wreszcie zmiana porządkowa !!!  I nakazująca złożenie dowodów przelewów w w/w terminie 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 12)   w art. 87: 
 b)     w ust. 6a wyrazy „złożony wraz z deklaracją podatkową” zastępuje się wyrazami 

„zawarty w złożonej deklaracji podatkowej”; 
 6a. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową zawarty w złożonej 

deklaracji podatkowej , urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy 
podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc 
od dnia złożenia rozliczenia. 
 

 Nie ma potrzeby odrębnego wniosku – jest w treści deklaracji  - jest to zwrot 
„kwadratowych” złotówek 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy stosują od 1 lipca 2020!! 
 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 13)   w art. 89a: [ulga za złe długi] 
 a)     ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 „5. Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje 

korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie informuje o korekcie, o 
której mowa w ust. 1, właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z 
podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika w deklaracji podatkowej, w której 
dokonuje tej korekty.  ”, 

 Przeniesiono to zawiadomienie  do deklaracji VAT-7 
 

 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy stosują od 1 lipca 2020!! 
 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 13)   w art. 89a: [ulga za złe długi] 
 a)     ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 b)     uchyla się ust. 8; 
 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, 
uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych danych pozwalających 
na weryfikację spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 89b ust. 1, 
przez dłużnika. 

Jest ono zbędne - VAT-ZD bo ma być to w deklaracji 



 14)   w art. 91 po ust. 7d dodaje się ust. 7e w brzmieniu: 
 Art.. 91  [Korekta kwoty podatku naliczonego] 
 „7e. Podatnik, który ponownie skorzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo 

art. 113 ust. 1, może dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający okres korekty 
w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podatnik był 
podatnikiem VAT czynnym.”; 
 

 Art.. 43 Zwalnia się z podatku: 
 3)dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez 

rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego; 
 Art. 113 zwolnienie podmiotowe (200.000 zł) 
 Uproszczenie – robimy to w jednej deklaracji 
 Przed zmianą można było tego dokonać jedynie w deklaracjach za styczeń każdego roku 

następującego po roku, za który dokonywano korekty, przez kolejne pozostałe lata tego okresu. 

 



 15)   w art. 96:  [Rejestracja] 
 a)     w ust. 9a pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
 9a. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który: 
 „2)    będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył 

takich deklaracji za 3  kolejne miesiące 6 kolejnych miesięcy lub takiej deklaracji za kwartał 2 
kolejne kwartały, lub 

 3)     składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa 
w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży,  lub nabycia towarów lub usług 
ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia, lub”, 

 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy wykreślenie z ww. rejestrów następuje 
w wyniku złożenia tzw. deklaracji „zerowych”, czy wystarczającym jest, że w składanych 
deklaracjach odpowiednio za 6 miesięcy/2 kwartały lub 3 miesiące/kwartał podatnik nie wykaże 
np. podatku z tytułu nabycia towarów (mimo wykazania sprzedaży), proponuje się zastosowanie w 
ww. przepisach spójnika „ani” celem wyeliminowania wątpliwości, że wykreślenie powinno dotyczyć 
podatników składających „zerowe” deklaracje (czyli takie, w których nie została wykazana ani 
sprzedaż, ani zakupy). 

 
 



 15)   w art. 96:  [Rejestracja] 
 Przepis przejściowy 
 Art. 14. Przepisów art. 96 ust. 9a pkt 2 i 3 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, nie stosuje się do okresów rozliczeniowych 
przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy.  
 

 Zatem stosuje się do zdarzeń od 1 września 2019 r 



 15)   w art. 96: [Rejestracja] 
 b)     ust. 9e otrzymuje brzmienie: 
 „9e. Przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie 

sprzedaży, lub nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku 
do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej 
działalności gospodarczej.”, 

 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy wykreślenie z ww. rejestrów 
następuje w wyniku złożenia tzw. deklaracji „zerowych”, czy wystarczającym jest, że w 
składanych deklaracjach odpowiednio za 6 miesięcy/2 kwartały lub 3 miesiące/kwartał 
podatnik nie wykaże np. podatku z tytułu nabycia towarów (mimo wykazania 
sprzedaży), proponuje się zastosowanie w ww. przepisach spójnika „ani” celem 
wyeliminowania wątpliwości, że wykreślenie powinno dotyczyć podatników 
składających „zerowe” deklaracje (czyli takie, w których nie została wykazana ani 
sprzedaż, ani zakupy). 
 
 



 15)   w art. 96: [Rejestracja] 
 c)     ust. 9h otrzymuje brzmienie: 
 „9h. Naczelnik urzędu skarbowego , na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 9 

pkt 1–4 i ust. 9a pkt 2, złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru 
jako podatnika VAT, przywraca zarejestrowanie podmiotu jako podatnika ,o którym 
mowa w ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2 VAT czynnego bez konieczności składania 
zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną 
działalność gospodarczą, a w przypadku nieskładania niezłożenia deklaracji pomimo 
takiego obowiązku – jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie 
zarejestrowania niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.”, 

 Wprowadzono maksymalny okres przywrócenia – 2 miesiące 
 



 15)   w art. 96: [Rejestracja] 
 d) po ust. 9h dodaje się ust. 9ha w brzmieniu:  
 „9ha. Przepis ust. 9h stosuje się odpowiednio w 

przypadku, w którym w złożonych deklaracjach nie 
została wykazana sprzedaż, nabycie towarów lub usług 
ani import towarów z kwotami podatku do odliczenia, i 
okoliczność ta wynika, zgodnie z wyjaśnieniami 
podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności 
gospodarczej.”;  
 



 16) w art. 97 ust. 15 otrzymuje brzmienie:  
 Art.  97.  [Podatnicy VAT UE] 
 „15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1−3, złoży za 3 

kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 
lub 3, w których nie wykazał sprzedaży, lub nabycia towarów lub usług ani 
importu towarów z kwotami podatku do odliczenia, naczelnik urzędu 
skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT 
UE i powiadamia go o wykreśleniu.”;  
 

 Podobnie jak przy rejestracji do VAT dodano import jako warunek 
 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 17) w art. 99:  

Art.  99.  [Deklaracje podatkowe] 
 a) po ust. 7b dodaje się ust. 7c w brzmieniu:  
 „7c. Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1–3, zawierają dane 

niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym 
wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku 
naliczonego, a także dane dotyczące podatnika.”, 
 

 Zmiana formalna 
 

 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą stosować od 1 lipca 2020!! 
 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 b) po ust. 11b dodaje się ust. 11c w brzmieniu:  
 „11c. Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1–3, są składane 

zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), który obejmuje 
deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument 
elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w 
sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 
Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych 
przepisach.”, 

 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą stosować od 1 lipca 2020!! 
 



Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!! 
c) po ust. 13 dodaje się ust. 13a i 13b w brzmieniu:  
 „13a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na 

elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu, o którym 
mowa w ust. 11c.  

 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą stosować od 1 lipca 2020!! 
 

 13b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 7c, wraz z 
objaśnieniami co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, 
o których mowa w ust. 1–3, oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając 
konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez 
organ podatkowy.”, 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 d) w ust. 14 wyrazy „ust. 1–3, 8 i 9” zastępuje się 

wyrazami „ust. 8 i 9”; 
 

 14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji 
podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z 
objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich 
wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 
umożliwienia rozliczenia podatku. 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 18) uchyla się art. 101a; 
  

Art.  101a.  [Informacje podsumowujące w obrocie krajowym]1. Podatnicy dokonujący dostawy 
towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje 
o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane dalej "informacjami 
podsumowującymi w obrocie krajowym". 

 2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. 

 3. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane: 
 1)nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego 

informację podsumowującą w obrocie krajowym; 
 2)nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary 

lub usługi; 
 3)łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, 

w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 - w odniesieniu do poszczególnych 
nabywców. 
 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 18) uchyla się art. 101a; 
  

Art.  101a.  [Informacje podsumowujące w obrocie krajowym] 
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji 

podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie 
korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 5. W przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług, o których 
mowa w ust. 3 pkt 3, podatnik jest obowiązany skorygować łączną wartość w 
rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy 
opodatkowania w deklaracji podatkowej. Jeżeli korekta dotyczy okresu, za który 
została złożona informacja podsumowująca w obrocie krajowym, przepis ust. 4 
stosuje się odpowiednio. 
 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 19) w art. 102 uchyla się ust. 3;  

 
 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym wraz 
z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania, 
oraz wzór korekty tej informacji wraz z objaśnieniami co do sposobu jej 
wypełnienia, uwzględniając specyfikę dostaw towarów oraz świadczenia 
usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8. 



 20) w art. 103:  
 a) w ust. 5a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
 „W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 5aa paliw silnikowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga 
uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, , podatnik jest 
obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu 
skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego: 

 1)w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca 
odbioru wyrobów akcyzowych - jeżeli towary są nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym; 

 2)w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do 
składu podatkowego; 

 3)z chwilą przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju - jeżeli towary są przemieszczane poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym. 
 

 Objęto obowiązkiem wpłacania co 5 dni zaliczek nie tylko przy WNT paliw silnikowych, ale również tych paliw opałowych, 
które wymagają uzyskania koncesji  - nowy ust. 5aa 
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 20) w art. 103:  
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składu podatkowego; 

 3)z chwilą przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju - jeżeli towary są przemieszczane poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym. 
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 20) w art. 103:  
 b) po ust. 5a dodaje się ust. 5aa i 5ab w brzmieniu:  
 „5aa. Przepis ust. 5a stosuje się do następujących towarów:  
 1) benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);  
 2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 

2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 
2207 20 00);  

 3) gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);  
 4) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);  
 5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 

20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);  
 6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);  
 7) paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);  



 20) w art. 103:  
 b) po ust. 5a dodaje się ust. 5aa i 5ab w brzmieniu:  
 „5aa. Przepis ust. 5a stosuje się do następujących towarów:  
 8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 

15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);  
 9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;  
 10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123 i 1210);  
 11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN. 



 20) w art. 103:  
 b) po ust. 5a dodaje się ust. 5aa i 5ab w brzmieniu:  
 5ab. Do towarów, o których mowa w ust. 5aa, stosuje się klasyfikację w 

układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy 
Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w 
Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian opodatkowania podatkiem 
towarów wymienionych w ust. 5aa, jeżeli nie zostały określone w ustawie.”;  



 Wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r!!! 
 21) w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:  
 „5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej 
paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku 
lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, 
jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży 
zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub 
usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub 
podatku od wartości dodanej.  



 Wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r!!! 
 21) w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:  
 6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, 

organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w 
wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W 
stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za 
wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania 
podatkowego nie ustala się. 

 Kolejna kara !!! 
 
 7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek 

osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 
49.32.11.0).”; 



 Wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r!!! 
 Przepis przejściowy 
 Art. 15. Przepisów art. 106b ust. 5 i 6 oraz art. 109a 

ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się w przypadku 
sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy 
rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.  



 22) w art. 106h:  
 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
 „1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży 

zaewidencjonowanej zarejestrowanej przy zastosowaniu 
kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego 
u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę 
sprzedaż.”,  
 

 Zmiana porządkowa 



 22) w art. 106h:  
 b) w ust. 2 wyraz „zarejestrowane” zastępuje się wyrazem „zaewidencjonowane”,  
 2.  Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą wystawianą przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota 
podatku są zaewidencjonowane zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy. 

 c) w ust. 3 wyraz „zarejestrowanej” zastępuje się wyrazem „zaewidencjonowanej 
 3. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży 

zaewidencjonowanej zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik 
zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi 
tę fakturę. 

 Zmiana porządkowa 
 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!       Nowy JPK z deklaracją 
 23) w art. 109:  
 a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
 „3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 

43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona 
od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające 
na prawidłowe rozliczenie  podatku i niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz 
sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:  

 1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku 
należnego, z podziałem na stawki podatku;  

 2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;  
 3) kontrahentów;  
 4) dowodów sprzedaży i zakupów.”,  
 Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia, kwoty podatku podlegającej wpłacie 

do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych 
transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od 
wartości dodanej. 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą stosować od 1 lipca 2020!! 

 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 23) w art. 109:  
 b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b–3k w brzmieniu:  
 „3b. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach określonych 

w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do 
złożenia tej deklaracji.  

 3c. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, na zasadach 
określonych w art. 99 ust. 11c:  

 1) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 
odpowiednio po każdym z tych miesięcy;  

 2) za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją – w terminie do złożenia tej deklaracji. 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 23) w art. 109:  
 b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b–3k w brzmieniu:  
 Faktury wystawiane do paragonów 
 3d. Faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1–3, ujmuje 

się w ewidencji, o której mowa w ust. 3, w okresie 
rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te 
nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku 
należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej 
ewidencji.  



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 23) w art. 109:  
 b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b–3k w brzmieniu:  
 3e. W terminie 14 dni od dnia:  
 1) stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub 

dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub  
 2) zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji  
 – podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji na zasadach 

określonych w art. 99 ust. 11c. 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 23) w art. 109:  
 b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b–3k w brzmieniu:  
 3f. W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej 

ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości 
transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, 
wskazując te błędy.  

 3g. Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 
3f, przesyła, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, do naczelnika urzędu 
skarbowego ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub 
składa wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w 
wezwaniu. 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 23) w art. 109:  
 b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b–3k w brzmieniu:  
 3h. Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 3g:  
 1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub 

nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,  
 2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których 

mowa w wezwaniu  
 – naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę 

pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f.  
 3i. Przepisu ust. 3h nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za 
wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 23) w art. 109:  
 b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b–3k w brzmieniu:  
 3j. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3h, stanowią dochód 

budżetu państwa.  
 3k. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 3h, uiszcza się bez wezwania 

naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji, o której mowa w ust. 3h.”,  
 

 Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą stosować od 1 lipca 2020!! 
 Od 3a – 3k 



 Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.!!!!  
 c) dodaje się ust. 14 w brzmieniu:  
 „14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz 
sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, 
uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników 
oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, 
identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub 
narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne 
prowadzenia przez podatników ewidencji.”; 



 Wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r!!!!! 
 24) po art. 109 dodaje się art.109a w brzmieniu: 
 „Art. 109a. W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w art. 

109 ust. 3, wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej 
paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na 
potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe 
zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku 
wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn 
ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, 
dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”; 
 

 Kolejna kara !!! 



 25) w art. 112b:  
 a) w ust. 2:  
 – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
 – pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

 
 2. Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej albo w trakcie kontroli 

celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w: 
 „1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i 

najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub 
zwrócił nienależną kwotę zwrotu,  

 2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i najpóźniej w dniu złożenia tej deklaracji 
wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego”,  

 - wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia zobowiązania 
podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub 
różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. 

 



 25) w art. 112b:  
 b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  
 „2a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podatnik skorygował 

deklarację zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730) i najpóźniej w dniu złożenia 
tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną 
kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 15% kwoty 
zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, 
zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za 
następne okresy rozliczeniowe.”,  



 25) w art. 112b:  
 c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
 „Przepisów ust. 1–2a nie stosuje się:”;    Zmiana porządkowa 
 3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się: 
 1)jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej podatnik: 
 a)złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo 
 b)złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku–oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę 

wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; 
 2)w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy zaniżenie kwoty zobowiązania 

podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia 
podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z: 

 a)popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, 
 b)nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub 

podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie 
rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej; 

 3)w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn 
ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. 

 



 26) w art. 112c we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1” zastępuje się 
wyrazami „w art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a”;  

 W zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1, oraz ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a, 
odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania podatkowego, zawyżona kwota zwrotu różnicy podatku lub zwrotu 
podatku naliczonego, zawyżona kwota różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy 
rozliczeniowe, lub wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty 
różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe, w miejsce wykazania kwoty zobowiązania 
podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, wynikają w całości lub w części z obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które: 

 1)zostały wystawione przez podmiot nieistniejący, 
 2)stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, 
 3)podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty 

niezgodne z rzeczywistością, 
 4)potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego - w części 

dotyczącej tych czynności 
 - wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z 

powyższych faktur wynosi 100%. 
 

https://sip.lex.pl/
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 27) w art. 113:  
 a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:  
 „10a. Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników 

sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości 
uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków 
zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień, o których 
mowa w ust. 1 i 9, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie 
są spełnione.”, 

 Przepis przejściowy 
 Art. 13. Przepisów art. 43 ust. 21, art. 82a i art. 113 ust. 10a ustawy zmienianej w art. 

1 nie stosuje się do dostaw, o których mowa w art. 18 tej ustawy, dokonanych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.  



 27) w art. 113:  
 b) w ust. 13:    13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników: 
 – w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu:  
 1)dokonujących dostaw: 
 „f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu 

zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym 
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili 
zawarcia umowy włącznie:  

 – preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),  
 – komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),  
 – urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),  
 – maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28) 



 27) w art. 113:  
 b) w ust. 13:    13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do 

podatników: 
 – w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu:  
 1)dokonujących dostaw: 
 g) hurtowych i detalicznych części do:  
 – pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),  
 – motocykli (PKWiU 45.4);”,  
 – w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:  

2)świadczących usługi: 
 „d) ściągania długów, w tym factoringu;”;  



 28) w art. 116: 
 a) w ust. 2 uchyla się pkt 3,  
 2. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej: 
 1)imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; 
 2)numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; 
 3)numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego 

dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest 
osobą fizyczną; 

 4)datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury; 
 5)nazwy nabytych produktów rolnych; 
 6)jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów; 
 7)cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; 
 8)wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; 
 9)stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku; 
 10)kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych; 
 11)wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku; 
 12)kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie; 
 13)czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. 

 



 28) w art. 116: 
 b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  
 „3a. Faktura VAT RR może być, za zgodą dostawcy, wystawiana, podpisywana i 

przesyłana w formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnymi podpisami 
lub podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR w 
formie elektronicznej, określonymi w ust. 2 pkt 13, faktura powinna być opatrzona, 
odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR rozumie się jej przesłanie w 
formie elektronicznej.”,  



 28) w art. 116: 
 c) w ust. 4 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:  
 4. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. 
Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1  i 2 -3, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę 
sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument 
sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy. 
 

 3. Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w 
brzmieniu:„ Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i 
usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.". 
 



 28) w art. 116: 
 d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  
 „4a. Oświadczenie określone w ust. 4 może być wystawiane, 

podpisywane i przesyłane w formie elektronicznej. W tym przypadku 
zamiast czytelnym podpisem składającego oświadczenie w formie 
elektronicznej, określonym w ust. 4, dokument powinien być 
opatrzony przez składającego oświadczenie kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Przez przekazanie nabywcy oryginału 
oświadczenia rozumie się jego przesłanie w formie elektronicznej.”,  



 28) w art. 116: 
 e) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
 6. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym 
dokonano zapłaty, pod warunkiem że: 

 1)nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną; 
 2)zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu 

podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem nie później niż 14. dnia, 
licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem 
nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności; 

 3)w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane 
numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze 
potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu 
stwierdzającego dokonanie zapłaty. 
 



 28) w art. 116: 
 f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  
 „7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania 

dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych 
na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego 
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, której jest członkiem, jeżeli dyspozycja ta 
została zrealizowana.”, 

 



 28) w art. 116: 
g) w ust. 9 w pkt 1 po wyrazach „rachunek bankowy rolnika ryczałtowego” dodaje się 

wyrazy „lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
której jest członkiem”, 

 9. Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których 
mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek 
udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez 
podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że: 

 1)zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego 
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a 
na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne 
dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty; 

 2)raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej. 

 



 28) w art. 116: 
h) w ust. 9b po wyrazach „rachunek bankowy rolnika ryczałtowego” dodaje się wyrazy „lub na jego 

rachunek współdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem”,  
 
9b. Przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie 

zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki 
obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie 
stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda 
rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną 
również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na 
rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek współdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. 



 28) w art. 116: 
 i) ust. 10 otrzymuje brzmienie:  
 „10. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać 

oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń, o których 
mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w 
którym wystawiono fakturę. Obowiązek ten obejmuje 
również faktury VAT RR i oświadczenia wystawione w 
formie elektronicznej.”; 
 



 29) art. 118 otrzymuje brzmienie:  
 

 Art.  118.  [Odpowiednie stosowanie przepisów]Przepisy 
art. 115, art. 116 ust. 1-3a 3  i ust. 5-10 oraz art. 117 
stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez 
rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz 
podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek. 
 



 Art. 10. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1018) w art. 1 w pkt 1, w art. 
96b w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „w sposób 
umożliwiający sprawdzenie,” dodaje się wyrazy „w tym 
automatycznie,”.  



 Art. 10. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1018) w art. 1 w pkt 1, w art. 
96b w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „w sposób 
umożliwiający sprawdzenie,” dodaje się wyrazy „w tym 
automatycznie,”.  



 Art. 11. 1. W przypadku:  
 1) mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 
1479, 1629, 1633 i 2212),  

 2) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, 
organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz 
urzędów obsługujących te organy, w zakresie, w jakim są uznane za 
podatników podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 
ustawy zmienianej w art. 1,  

 3) innych niż wymienione w pkt 2 państwowych jednostek budżetowych, 



 Art. 11. 1. W przypadku:  
 1) mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212),  
 2) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów i 

trybunałów oraz urzędów obsługujących te organy, w zakresie, w jakim są uznane za podatników podatku od towarów i usług 
na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 ustawy zmienianej w art. 1,  

 3) innych niż wymienione w pkt 2 państwowych jednostek budżetowych, 
 4) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,  
 5) związków metropolitalnych,  
 6) samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, utworzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz urzędów obsługujących jednostkę samorządu terytorialnego działających w formie 
samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki 
samorządu terytorialnego,  

 7) agencji wykonawczych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,  
 8) instytucji gospodarki budżetowej,  
 9) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  



 Art. 11. 1. W przypadku:  
 10) Narodowego Funduszu Zdrowia,  
 11) podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959),  
 12) szkół i placówek niepublicznych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.9)) lub na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078),  

 13) Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią jednostek organizacyjnych,  
 14) instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534),  
 15) państwowych i samorządowych instytucji kultury,  
 1 lipca 2020 r.  



 Art. 11. 1. W przypadku:  
 16) jednostek publicznej radiofonii i telewizji,  
 17) parków narodowych,  
 18) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
 19) Narodowego Banku Polskiego,  
 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
 – przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 33a ust. 7 i 12, art. 87 ust. 6a, art. 89a ust. 5, art. 

99 ust. 7c, 11c i 13a, art. 109 ust. 3, 3b–3k ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 56 § 4 i art. 61a ustawy zmienianej w 
art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także przepisy wykonawcze wydane 
na podstawie art. 99 ust. 13b i 14 oraz art. 109 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.  



 Art. 11 
 2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. do podatników, o 

których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 87 ust. 6a, art. 
89a ust. 5 i 8, art. 101a, art. 102 ust. 3, art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu dotychczasowym, art. 82 § 1b i 2d ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu 
dotychczasowym, oraz art. 56 § 4 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu 
dotychczasowym, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ust. 14 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 4.  

 3. Do importu towarów dokonanego przed dniem 1 lipca 2020 r. przez podatników, o 
których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu dotychczasowym.  



 Art. 11 
 4. Za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. podatnicy, o 

których mowa w ust. 1, mogą przesyłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach 
określonych w art. 99 ust. 11c tej ustawy:  

 1) łącznie z deklaracją za każdy miesiąc, w terminie do złożenia tej deklaracji – jeżeli 
są podatnikami, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1;  

 2) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy, a za ostatni miesiąc danego 
kwartału, łącznie z deklaracją, w terminie do złożenia tej deklaracji – jeżeli są 
podatnikami, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1.  



 Art. 11 
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 33a ust. 

7 i 12, art. 87 ust. 6a, art. 89a ust. 5, art. 99 ust. 7c, 11c, 13a, art. 109 ust. 3, 3b–3k 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 
56 § 4 i art. 61a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a 
także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ust. 13b i 14 oraz art. 109 
ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 
się. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

 6. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, którzy skorzystali z uprawnienia, o którym 
mowa w ust. 4, nie mogą ponownie rozpocząć rozliczania podatku na 
dotychczasowych zasadach. 



 Art. 12. Przepisów art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do 
importu towarów dokonanego przed dniem 1 kwietnia 
2020 r.  

 Art. 13. Przepisów art. 43 ust. 21, art. 82a i art. 113 ust. 
10a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do dostaw, 
o których mowa w art. 18 tej ustawy, dokonanych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.  



 Art. 14. Przepisów art. 96 ust. 9a pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do 
okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy.  

 Art. 15. Przepisów art. 106b ust. 5 i 6 oraz art. 109a ustawy 
zmienianej w art. 1 nie stosuje się w przypadku sprzedaży 
zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed 
dniem 1 stycznia 2020 r.  



 Art. 16. 1. Podmioty prowadzące przed dniem 1 września 2019 r. 
działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, 
przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych w rozumieniu ustawy zmienianej w 
art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub obrocie tymi paliwami, w 
tym obrocie z zagranicą, które w związku ze zmianą definicji paliwa ciekłego 
w art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, są obowiązane do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu 
posiadanej koncesji, składają wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji w 
terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą.  



 Art. 16.  
 2. Podmioty, które złożyły wniosek zgodnie z ust. 1, spełniający warunki 

wymagane ustawą zmienianą w art. 2, a w przypadku braków – uzupełniły 
wniosek złożony zgodnie z ust. 1, w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki terminie, nie krótszym niż 14 dni, w ten sposób, że 
wniosek spełnia warunki wymagane ustawą zmienianą w art. 2, w zakresie 
wskazanym w wezwaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia 
doręczenia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki mogą prowadzić 
działalność na zasadach dotychczasowych.  



 Art. 17. 1. Podmioty dokonujące przed dniem 1 września 2019 r. przywozu 
paliw ciekłych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, które na jej podstawie są obowiązane do 
uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o którym mowa w 
art. 32a ustawy zmienianej w art. 2, lub zmiany zakresu posiadanego wpisu, 
w związku ze zmianą definicji paliwa ciekłego w art. 3 pkt 3b ustawy 
zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składają 
wniosek o wpis do tego rejestru lub zmianę wpisu w terminie 3 miesięcy od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 32 ust. 6 
ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  



 Art. 17. 
 2. Podmioty, które złożyły wniosek zgodnie z ust. 1, spełniający warunki 

wymagane ustawą zmienianą w art. 2, a w przypadku braków – uzupełniły 
wniosek złożony zgodnie z ust. 1, w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki terminie, nie krótszym niż 14 dni, w ten sposób, że 
wniosek spełnia warunki wymagane ustawą zmienianą w art. 2, w zakresie 
wskazanym w wezwaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia 
doręczenia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów przywożących, o którym mowa w art. 32a ustawy 
zmienianej w art. 2, lub jego zmiany, mogą prowadzić działalność na 
zasadach dotychczasowych.  



 Art. 18. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczyna z 
urzędu postępowanie w sprawie dostosowania brzmienia:  

 1) udzielonej koncesji,  
 2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a ustawy 

zmienianej w art. 2  
 – do art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 2, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w okresie 3 lat od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  



 Art. 19. 1. Warunkiem zastosowania po dniu 31 października 2019 r. 
zerowej stawki podatku akcyzowego do preparatów smarowych objętych 
pozycją CN 3403, w stosunku do których obowiązek podatkowy, zgodnie z 
przepisami ustawy zmienianej w art. 6, powstał przed dniem 1 listopada 
2019 r. i które przed tym dniem nie znajdowały się w sprzedaży hurtowej 
lub detalicznej, jest przekazanie do dnia 10 listopada 2019 r. właściwemu 
naczelnikowi urzędu skarbowego przez podmioty, które posiadają te 
wyroby, informacji o tych wyrobach.  

 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: imię i nazwisko lub 
nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego 
numer identyfikacji podatkowej oraz wskazanie ilości posiadanych 
preparatów smarowych w litrach.  



 Art. 20. Podmiot prowadzący działalność w zakresie 
preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, 
zarejestrowany przed dniem 1 listopada 2019 r. na 
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, jest 
obowiązany dokonać zmiany zgłoszenia rejestracyjnego 
na podstawie art. 16 ust. 4 tej ustawy w terminie do dnia 
30 listopada 2019 r.  



 Art. 21. 1. Do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 
ustawy zmienianej w art. 6, oraz preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, 
rozpoczętych przed dniem 1 listopada 2019 r. i do tego dnia niezakończonych, 
stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 listopada 2019 r.  

 2. Do przemieszczeń olejów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 20 90, 
rozpoczętych przed dniem 1 września 2019 r. i do tego dnia niezakończonych, 
stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 września 2019 r.  

 3. Podmiot, który posiada zezwolenie w zakresie olejów smarowych klasyfikowanych 
do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, wydane na podstawie ustawy zmienianej 
w art. 6, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., może po dniu 
31 sierpnia 2019 r. prowadzić na podstawie tego zezwolenia działalność również w 
zakresie olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, jednak nie dłużej niż do dnia 1 
listopada 2019 r.  



 Art. 22. Do informacji, o których mowa w art. 48 ust. 10 i art. 59 ust. 9 ustawy 
zmienianej w art. 6, składanych za okresy poprzedzające dzień wejścia w życie 
niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 Art. 23. Stawki określone w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa i b ustawy zmienianej w art. 6 
stosuje się do wyrobów akcyzowych, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy 
w podatku akcyzowym powstał z dniem, o którym mowa w art. 28 pkt 1, lub po tym 
dniu.  



 Art. 24. 1. Do ewidencjonowania wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 
103 ust. 5aa ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio przepisy 
wykonawcze wydane na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 6, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.  

 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 138s 
ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 138s ustawy 
zmienianej w art. 6, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r., i 
mogą być w tym okresie zmieniane. 



 Art. 25. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 
33b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w 
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33b ust. 5 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak 
nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 6 
ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy 
zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie 
dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  



 Art. 25.  
 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 119zze ustawy zmienianej w art. 3 
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 119zma 
ustawy zmienianej w art. 3, jednak nie dłużej niż przez 
12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 28 pkt 2, i 
mogą być w tym okresie zmieniane.  



 Art. 26. 1. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa 
będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 3 000 000 zł, w tym w:  

 1) 2020 r. – 300 000 zł;  
 2) 2021 r. – 300 000 zł;  
 3) 2022 r. – 300 000 zł;  
 4) 2023 r. – 300 000 zł;  
 5) 2024 r. – 300 000 zł;  
 6) 2025 r. – 300 000 zł;  
 7) 2026 r. – 300 000 zł;  
 8) 2027 r. – 300 000 zł;  
 9) 2028 r. – 300 000 zł;  
 10) 2029 r. – 300 000 zł.  



 Art. 26.  
 2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na 

dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 
1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu 
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z regulacji 
wprowadzanych niniejszą ustawą.  

 3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o 
którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym 
mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 



 Art. 27. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy 
zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, stosuje się od dnia 1 listopada 2019 r.  



 Art. 28. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem:  
 1) art. 6 pkt 10 i 11, art. 7 pkt 2, art. 9 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia;  
 2) art. 3 pkt 4, 6–11, art. 4, art. 8 i art. 25 ust. 3, które wchodzą w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia;  
 3) art. 3 pkt 5, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;  
 4) art. 6 pkt 1, 2, pkt 3 lit. a i b i pkt 4 oraz art. 19, art. 20 i art. 21 ust. 1, które 

wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.;  
 5) art. 1 pkt 21 i 24, art. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 15, które wchodzą w życie z dniem 1 

stycznia 2020 r.;  
 6) art. 1 pkt 4, 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17–19 i 23, art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt 1, art. 

11 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
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