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WSTĘP 
 
Szanowni Państwo,  

 

Kancelaria WTA jest specjalistyczną kancelarią doradztwa podatkowego specjalizującą 

się w aspektach podatkowych branży nieruchomościowej, FMCG a także finansów i 

bankowości. 

 

W ramach naszej działalności, przedstawiamy przygotowane przez nas zestawienie 

zmian w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie 

w 2017 r. i będą dotyczyły każdego sektora działalności opodatkowanej VAT. 

 

Dla Państwa wygody, każda ze zmian jest oddzielnie zaznaczona w tekście celem ich 

uwypuklenia oraz ułatwienia Państwu porównania dotychczas obowiązującego stanu 

prawnego z nowymi przepisami.  

 

Do każdej opisanej przez nas zmiany podajemy akt prawny, który omawianą zmianę 

wprowadza. Na końcu zamieszczony został wykaz przepisów przejściowych. 

Większość prezentowanych zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. Tam gdzie 

zmiany wejdą w życie w terminie późniejszym zostanie to wyraźnie zasygnalizowane.  

Z uwagi na dynamiczny charakter prac legislacyjnych w zakresie podatku od towarów 

i usług chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przedstawione zmiany odzwierciedlają stan 

prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.  

 

W celu przygotowania niniejszego zestawienia dołożyliśmy wszelkich starań, aby w sposób 

rzetelny i kompletny odzwierciedlić zmiany, które wejdą w życie w 2017 r. Opracowanie nie 

może być jednak traktowane, jako oficjalne źródło prawa. Nie powinni Państwo opierać 

swoich decyzji/działań wyłącznie na poniższym zestawieniu bez uprzedniego zaciągnięcia 

profesjonalnej opinii, weryfikacji aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa. 

 

Wierzymy, że nasze zestawienie będzie dla Państwa pomocne.  

 

Łukasz Warmiński  

Partner 
 

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości na temat niniejszego zestawienia prosimy o 

kontakt z Łukaszem Kowalskim: tel. +48 791-521-414 email: lukasz.kowalski@wta.com.pl 

mailto:anna.klimas@galt.com.pl
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Lista znowelizowanych przepisów 
1. art. 5 ust. 4 oraz ust. 5 

2. art.17 ust. 1 pkt 8 

3. art. 17 ust. 1c-1e oraz ust. 2 

4. art. 17 ust. 1h 

5. art. 29 ust. 15 

6. art.83 ust. 1 pkt. 1-4 

7. art. 83 pkt 12 

8. art. 83 pkt 17 

9. art. 86 ust. 10b 

10.  art. 89 ust. 10i 

11.  art. 87 ust. 2 

12.  art. 87 ust. 2b oraz ust. 2c 

13.  art. 87 ust. 5 oraz ust. 5a 

14.  art. 87 ust. 6 

15.  art. 86 ust. 10 

16.  art. 89b ust. 6 

17.  art. 96 ust. 4 

18.  art. 96 ust. 4a-4c 

19.  art. 96 ust. 9 

20.  art. 96 ust. 9a-9i 

21.  art. 96 ust. 10a-10ic 

22.  art. 97 ust. 15 

23.  art. 97 ust. 15a 

24.  art. 97 ust. 16 

25.  art. 97 ust. 21 

26.  art. 99 ust. 3 oraz ust. 3a 

27.  art. 99 ust. 5 

28.  art. 99 ust. 11b 

29.  art. 100 ust. 3 

30.  art. 100 ust. 4-7 

31.  art. 100 ust. 11 

32.  art. 101 

33.  art. 101a ust. 2 

34.  art. 1-1a ust. 4 

35.  art. 103 ust. 1a 

36.  art. 103 ust. 2 

37.  art. 103 ust. 2a-2g 

38.  art. 105a ust. 3 pkt 3 

39.  art. 105b ust. 1 oraz ust. 

40.  art. 105b ust. 1b-1i 

41.  art. 105b ust. 2 

42.  art. 105b ust. 4 

43.  art. 105b ust. 5 

44.  art. 105 ust. 8 

45.  art. 105b ust. 11a-11c 

46.  art. 105b ust. 14 

47.  art. 105c ust. 3 

48.  art. 105c ust. 5 

49.  art. 105c ust. 6 

50.  art. 105c ust. 9 

51.  art. 105c ust. 9a-9d 

52.  art. 105c ust. 10 

53.  art. 106e ust. 11 

54.  art. 109 ust. 3 

55.  art. 112b-112c 

56.  art. 113 ust. 1 

57.  art. 146a 

58.  Załącznik nr 11 

a) poz. 22a 

b) poz. 22aa oraz poz. 22ab 

c) poz. 22c 

d) poz. 22ca 

e) poz. 27b 

f) poz. 28 

g) poz. 28d 

59.  Załącznik nr 13 

a) poz. 12 

b) poz. 12a 

c) poz. 13a 

d) poz. 14-18 

e) poz. 18a-18b 

f) poz. 21 

g) poz. 22-24 

60. Załącznik nr 14 

    Zmiany od 1 lutego 2017 r.  

1. art. 105a ust. 3  pkt. 3 oraz pkt. 4 

    Zmiany od 1 marca 2017 r.  

1. art. 14 ust. 9f 

2. art. 33a ust. 6 

3. art. 37 ust. 1 

    Zmiany od 1 lipca 2017 r. 

1. art. 43 ust. 13 oraz ust. 14 

2. art. 43 ust. 15 

    Zmiany od 1 stycznia 2018 r. 

1. art. 109 ust. 8a 

2. art. 90 ust. 10a oraz 10b 

3. art. 90a ust. 1 

4. art. 91 ust.   
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Zestawienie zmian w podatku od towarów i usług 
 

W przyjętej przez nas metodyce zmiany polegające na uchyleniu lub skreśleniu 

istniejącej treści przepisów, zaznaczone zostały kolorem czerwonym. Z kolei zmiany 

polegające na dopisaniu lub zastąpieniu istniejących przepisów nową treścią 

zaznaczone zostały kolorem zielonym. Kolorem szarym zaznaczone zostały przepisy i 

adnotacje ułatwiające uchwycenie kontekstu wprowadzonych zmian oraz komentarze 

i adnotacje o charakterze pomocniczym.  

 

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 R. 

 

1. Do art. 5 dodano ust. 4 oraz ust. 5 

 

„4. W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności, o których mowa w ust. 1, 

wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia 

sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa.  

 

5. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w 

ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w 

przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których 

przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.” 

 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 846), art. 3 pkt 1 

 

2. Zmiana w art. 17 ust. 1 pkt 8 

 
1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz 

osoby fizyczne: 

 

Stare brzmienie: 
”nabywające usługi w zakresie przenoszenia 

uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 

r. o systemie handlu   

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(Dz.U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542), 

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.” 

Nowe brzmienie: 
„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. " 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 1 lit. a) 

 

3. Zmiana w art. 17 ust. 1c–1e oraz ust. 2a 

 

Stare brzmienie:  
„1c. W przypadku dostaw towarów 

wymienionych w poz. 28a-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. 28a-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. 28a-28c 

załącznika nr 11 do ustawy. 

 

2a. Jeżeli dokonujący dostawy towarów 

wymienionych w poz. 28a-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.” 

Nowe brzmienie: 
„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. 28a-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. 28a-28c 

załącznika nr 11 do ustawy. 

 

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.” 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danjzha
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 1 lit. b) oraz lit. d) 

  

4. Do art. 17 dodano ust. 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.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 1 lit. c) 

 

5. Zmiana w art. 29a ust. 15  

 

Stare brzmienie: 
„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 

telekomunikacyjnych oraz usług 

wymienionych w poz. 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.” 

 

Nowe brzmienie: 
„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. 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.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 2  

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danjzga
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6. Zmiana w art. 83 ust. 1 pkt 1-4 

 

Stare brzmienie: 
„1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się 

do: 

1) dostaw armatorom morskim:  

a) pełnomorskich liniowców 

pasażerskich, pełnomorskich statków 

wycieczkowych i tym podobnych 

jednostek pływających do przewozu 

osób; pełnomorskich promów 

wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0),  

b) pełnomorskich tankowców do 

przewozu ropy naftowej, produktów 

przerobu ropy naftowej, chemikaliów 

oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 

30.11.22.0),  

c) pełnomorskich chłodniowców, z 

wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 

30.11.23.0),  

d) pozostałych statków pełnomorskich 

do przewozu ładunków suchych 

(stałych), z wyłączeniem barek morskich 

bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0),  

e) pełnomorskich statków rybackich, 

pełnomorskich statków przetwórni oraz 

pełnomorskich pozostałych jednostek 

pływających do przetwarzania lub 

konserwowania produktów 

rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),  

f) pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 

30.11.32.0),  

g) statków szkolnych i badawczych 

rybołówstwa morskiego oraz statków 

ratowniczych morskich (PKWiU ex 

30.11.33.0);  

2) importu środków transportu morskiego, 

rybołówstwa morskiego i statków 

ratowniczych morskich (CN 8901 10 10, 8901 

20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 

ex 8905 90 10) przez armatorów morskich; 

3) dostaw części do środków transportu 

morskiego, rybołówstwa morskiego i statków 

ratowniczych morskich, o których mowa w 

pkt 1, i wyposażenia tych środków, z 

Nowe brzmienie:  
„1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się 

do: 

1) dostaw:  

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 

statków wycieczkowych i tym 

podobnych jednostek pływających 

do przewozu osób; pełnomorskich 

promów wszelkiego typu (PKWiU ex 

30.11.21.0),  

- pełnomorskich tankowców do 

przewozu ropy naftowej, produktów 

przerobu ropy naftowej, chemikaliów 

oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 

30.11.22.0),  

- pełnomorskich chłodniowców, z 

wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 

30.11.23.0),  

- pozostałych statków pełnomorskich 

do przewozu ładunków suchych 

(stałych), z wyłączeniem barek 

morskich bez napędu (PKWiU ex 

30.11.24.0),  

- pełnomorskich statków rybackich, 

pełnomorskich statków przetwórni 

oraz pełnomorskich pozostałych 

jednostek pływających do 

przetwarzania lub konserwowania 

produktów rybołówstwa (PKWiU ex 

30.11.31.0),  

- pchaczy pełnomorskich i 

holowników pełnomorskich (PKWiU 

ex 30.11.32.0),  

- pełnomorskich lodołamaczy (PKWiU 

ex 30.11.33.0),  
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wyłączeniem wyposażenia służącego celom 

rozrywki i sportu; 

4) importu części do środków transportu 

morskiego, rybołówstwa morskiego i statków 

ratowniczych morskich, o których mowa w 

pkt 1, i wyposażenia do tych środków, z 

wyłączeniem wyposażenia służącego celom 

rozrywki i sportu” 

 

b) używanych na morzu statków 

ratowniczych morskich i łodzi 

ratunkowych (PKWiU ex 30.11.33.0),  

c) jednostek pływających używanych do 

rybołówstwa przybrzeżnego (PKWiU ex 

30.11.31.0);  

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),  
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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);  

3) dostaw części do jednostek pływających, o 

których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych 

jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub 

służą ich eksploatacji;  

4) importu części do jednostek pływających, 

o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych 

jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub 

służą ich eksploatacji” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206), art. 20 pkt 1 

 

7. Zmiana w art. 83 pkt 12 

 
1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do: 

Stare brzmienie: 
„usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru 

środków transportu morskiego, rybołówstwa 

morskiego i statków ratowniczych morskich, o 

których mowa w pkt 1, oraz najmu, dzierżawy, 

leasingu lub czarteru wyposażenia tych 

środków.” 

Nowe brzmienie: 
„usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru 

jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, 

oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru 

wyposażenia tych jednostek.” 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206), art. 20 pkt 2 

 

8. Zmiana w art. 83 pkt 17 

 
1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do: 

Stare brzmienie: 
„pozostałych usług świadczonych na rzecz 

armatorów morskich lub innych podmiotów 

wykonujących przewozy środkami transportu 

morskiego służących bezpośrednim potrzebom 

środków transportu morskiego, rybołówstwa 

morskiego i statków ratowniczych morskich, o 

których mowa w pkt 1, lub ich ładunków.” 

Nowe brzmienie: 
„pozostałych usług świadczonych na rzecz 

armatorów morskich lub innych podmiotów 

wykonujących przewozy środkami transportu 

morskiego służących bezpośrednim potrzebom 

jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, 

lub ich ładunków.” 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206), art. 20 pkt 3 

 

9. Zmiany w art. 86 ust. 10b 

 

Stare brzmienie:  
„10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego w 

przypadkach, o których mowa w: 

1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie 

wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym 

podatnik otrzymał fakturę lub dokument 

celny; 

2) ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 

10, pod warunkiem że podatnik:  

a) otrzyma fakturę dokumentującą 

dostawę towarów, stanowiącą u niego 

wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów, w terminie trzech miesięcy od 

upływu miesiąca, w którym w 

odniesieniu do nabytych towarów 

powstał obowiązek podatkowy,  

b) uwzględni kwotę podatku należnego z 

tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów w deklaracji podatkowej, w 

której jest on obowiązany rozliczyć ten 

podatek;  

3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z 

ust. 10, pod warunkiem że podatnik 

uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu 

tych transakcji w deklaracji podatkowej, w 

której jest on obowiązany rozliczyć ten 

podatek.” 

 

Nowe brzmienie:  
„10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego w 

przypadkach, o których mowa w: 

1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie 

wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym 

podatnik otrzymał fakturę lub dokument 

celny; 

2) ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 

10, pod warunkiem, że podatnik:  

a) otrzyma fakturę dokumentującą 

dostawę towarów, stanowiącą u niego 

wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów, w terminie trzech miesięcy od 

upływu miesiąca, w którym w 

odniesieniu do nabytych towarów 

powstał obowiązek podatkowy,  

b) uwzględni kwotę podatku należnego z 

tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów w deklaracji podatkowej, w 

której jest on obowiązany rozliczyć ten 

podatek, nie później niż w terminie 3 

miesięcy od upływu miesiąca, w którym 

w odniesieniu do nabytych towarów 

powstał obowiązek podatkowy;  

3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z 

ust. 10, pod warunkiem że podatnik 

uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu 

tych transakcji w deklaracji podatkowej, w 

której jest on obowiązany rozliczyć ten 

podatek, nie później niż w terminie 3 

miesięcy od upływu miesiąca, w którym w 

odniesieniu do nabytych towarów lub usług 

powstał obowiązek podatkowy.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 4 lit. a) 
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10. W art. 86 dodano ust. 10i  

 
„W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w 

której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 

lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres 

rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 4 lit. b) 

 

11. Zmiana w art. 87 ust. 2 

 

Stare brzmienie:  
„Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, 

następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia 

rozliczenia przez podatnika na rachunek 

bankowy podatnika w banku mającym siedzibę 

na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych 

przepisach, lub na wskazany przez podatnika 

rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako 

zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub 

przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego 

przez podatnika, do naczelnika urzędu 

skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji 

podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego 

upoważnienia organu podatkowego, 

potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą 

kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających 

kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli 

zasadność zwrotu wymaga dodatkowego 

zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego 

może przedłużyć ten termin do czasu 

zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika 

dokonywanego w ramach czynności 

sprawdzających, kontroli podatkowej lub 

postępowania podatkowego na podstawie 

przepisów Ordynacji podatkowej lub 

postępowania kontrolnego na podstawie 

przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli 

przeprowadzone przez organ czynności wykażą 

zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną 

Nowe brzmienie:  
„Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, 

następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia 

rozliczenia przez podatnika na rachunek 

bankowy podatnika w banku mającym siedzibę 

na terytorium kraju albo na rachunek podatnika 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, której jest członkiem, wskazany w 

zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w 

odrębnych przepisach, lub na wskazany przez 

podatnika rachunek banku mającego siedzibę na 

terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako 

zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub 

przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego 

przez podatnika do naczelnika urzędu 

skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji 

podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego 

upoważnienia organu podatkowego, 

potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą 

kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających 

kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli 

zasadność zwrotu wymaga dodatkowego 

zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego 

może przedłużyć ten termin do czasu 

zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika 

dokonywanego w ramach czynności 

sprawdzających, kontroli podatkowej lub 

postępowania podatkowego na podstawie 

przepisów Ordynacji podatkowej lub 

postępowania kontrolnego na podstawie 

przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli 

przeprowadzone przez organ czynności wykażą 

zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu 
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kwotę wraz z odsetkami w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej 

stosowanej w przypadku odroczenia płatności 

podatku lub jego rozłożenia na raty.” 

 

poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną 

kwotę wraz z odsetkami w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej 

stosowanej w przypadku odroczenia płatności 

podatku lub jego rozłożenia na raty.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 5 lit. a) 

 

12. W art. 87 dodano ust. 2b oraz ust. 2c  

 
„2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia 

podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi 

przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym 

przebiegiem transakcji.  

2c. Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o którym 

mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora 

Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 

3 miesiące. Żądanie zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 5 lit. b) 

 

13. Zmiany w art. 87 ust. 5  

 

Stare brzmienie:  
„Na umotywowany wniosek, podatnikom 

dokonującym dostawy towarów lub świadczenia 

usług poza terytorium kraju i niedokonującym 

sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot 

kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 

86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 

zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i 

trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się 

odpowiednio.” 

Nowe brzmienie:  

„5. Na umotywowany wniosek, podatnikom 

dokonującym dostawy towarów lub świadczenia 

usług poza terytorium kraju i niedokonującym 

sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot 

kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 

86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 

zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i 

trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się 

odpowiednio. 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 5 lit. c)  

 

14. Zmiana w art. 87 ust. 5a 

 

Stare brzmienie:  
5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w 

okresie rozliczeniowym czynności 

Nowe brzmienie:  
5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w 

okresie rozliczeniowym czynności 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbugu
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opodatkowanych na terytorium kraju oraz 

czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, 

podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany 

wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, 

zwrot kwoty podatku naliczonego, 

podlegającego odliczeniu od podatku należnego 

w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym 

terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia 

rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na 

pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy 

dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik 

złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie 

majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i 

trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się 

odpowiednio.” 

opodatkowanych na terytorium kraju oraz 

czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, 

podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany 

wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, 

zwrot kwoty podatku naliczonego, 

podlegającego odliczeniu od podatku należnego 

w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym 

terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia 

rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na 

pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy 

dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik 

złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie 

majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i 

trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się 

odpowiednio.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 5 lit. d) 

 

15. Zmiana w art. 87 ust. 6  

 

Stare brzmienie:  
„Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją 

podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany 

zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, 

w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia 

rozliczenia, w przypadku, gdy kwoty podatku 

naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, 

wynikają z: 

1) faktur dokumentujących kwoty należności, 

które zostały w całości zapłacone, z 

uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z 

późn. zm.) 

2) dokumentów celnych, deklaracji 

importowej oraz decyzji, o których mowa w 

art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez 

podatnika zapłacone, 

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z 

art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, świadczenia usług, dla którego 

podatnikiem jest ich usługobiorca, lub 

dostawy towarów, dla której podatnikiem jest 

Nowe brzmienie:  
„Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją 

podatkową, 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,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbxgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbxgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtge2tqmrtgu3dgltqmfyc4mzrga2dkmbrga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtge2tqmrtgu3dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tqmrtgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tqmrxha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tqmrugi
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ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej 

została wykazana kwota podatku należnego 

od tych transakcji 

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i 

trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.” 

 

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, 

dokumentujących należności, jeżeli 

łączna kwota tych należności nie 

przekracza 15 000 zł,  

c) dokumentów celnych, deklaracji 

importowej oraz decyzji, o których 

mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i 

zostały przez podatnika zapłacone,  

d) importu towarów rozliczanego 

zgodnie z art. 33a, 

wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, świadczenia usług, dla którego 

podatnikiem jest ich usługobiorca, lub 

dostawy towarów, dla której 

podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w 

deklaracji podatkowej została wykazana 

kwota podatku należnego od tych 

transakcji,  

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy 

podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczona w poprzednich okresach 

rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie 

przekracza 3000 zł,  

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,  

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy 

poprzedzających bezpośrednio okres, w 

rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o 

zwrot w terminie 25 dni:  

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT 

czynny,  

b) składał za każdy okres rozliczeniowy 

deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 

1-3  

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, 

ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się 

odpowiednio. ” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 5 lit. e) 
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16. Zmiana w art. 86 ust. 10 

 

Stare brzmienie: 
„Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o 

którym mowa w art. 16, stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 2, 2a, 6 i 7.” 

Nowe brzmienie:  
„Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o 

którym mowa w art. 16, stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 2-2c, 6 i 7.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 5 lit. f) 
 

17. W art. 89b uchylono ust. 6 

 
„W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu 

skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 

30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z 

ust. 1. 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.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 6  

 

18. Zmiana w art. 96 ust. 4 

 

Stare brzmienie: 
„Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje 

podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w 

przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 

- jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek 

podatnika potwierdza to zarejestrowanie.” 

Nowe brzmienie:  
„Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji 

danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym 

rejestruje podatnika jako „podatnika VAT 

czynnego”, a w przypadku podatników, o których 

mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT 

zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza 

to zarejestrowanie.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 10 lit. a) 

 

19. Do art. 96 dodano ust. 4a, ust. 4b oraz ust. 4c  

 
4a. Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez 

konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:  

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub  

2) podmiot ten nie istnieje, lub  

3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym 

podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub  
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4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.  

4b. W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez 

pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 

000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy 

od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.  

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z 

uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 10 lit. b) 

 

20. Zmiana w art. 96 ust. 9 

 

Stare brzmienie: 
„Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z 

urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT 

bez konieczności zawiadamiania o tym 

podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności 

sprawdzających okaże się, że podatnik nie 

istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych 

prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

podatnikiem albo jego pełnomocnikiem.” 

 

Nowe brzmienie:  
„Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z 

urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT 

bez konieczności zawiadamiania o tym 

podatnika, jeżeli:  

1) podatnik nie istnieje lub  

2) mimo podjętych udokumentowanych prób 

nie ma możliwości skontaktowania się z 

podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub  

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym 

okażą się niezgodne z prawdą, lub  

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia 

się na wezwania organu podatkowego lub 

organu kontroli skarbowej.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 10 lit. c) 

 

21. W art. 96 dodaje się ust. 9a – 9i 

 
„9a. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:  

1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub  

2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył 

takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 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 z kwotami podatku 

do odliczenia, lub  

4) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, 

lub  

5) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby 

przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie 
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tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia 

korzyści majątkowej  

- z zastrzeżeniem ust. 9b-9f.  

 

9b. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej 

będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1, jest on obowiązany przed dniem:  

1) zawieszenia działalności gospodarczej albo  

2) rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej  

- zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie 

wykonywał te czynności.  

 

9c. W przypadku złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9b, naczelnik urzędu skarbowego nie 

wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres 

wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli okres wskazany w zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia 

działalności gospodarczej, przepis ust. 9a pkt 1 stosuje się odpowiednio.  

 

9d. Przepis ust. 9a pkt 2 nie ma zastosowania, w przypadku gdy w wyniku wezwania przez właściwego 

dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną 

działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje.  

 

9e. Przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia 

towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze 

specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

9f. Przepis ust. 9a pkt 4 nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie faktury lub faktury 

korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.  

 

9g. Podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, zostaje zarejestrowany bez konieczności składania 

zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności 

gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.  

 

9h. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9 i ust. 

9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli 

podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku 

niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje. 

  

9i. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9a pkt 

4, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki 

posiadał przed dniem wykreślenia, jeżeli podatnik wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a 

wystawienie faktury lub faktury korygującej, o których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub 

nastąpiło bez wiedzy podatnika.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 10 lit. d) 
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22. W art. 96 dodano ust. 10a–10c 

 

„10a. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w składanych przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 

kolejne kwartały deklaracjach, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, podatnik wykazał wyłącznie 

sprzedaż zwolnioną od podatku.  

 

10b. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli ze złożonych wyjaśnień w związku z okolicznościami 

wskazanymi w ust. 10a wynika, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od 

podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem 

wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku.  

 

10c. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego, 

bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik wykaże, że brak wykazanej w 

deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej 

działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od 

podatku.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 10 lit. e) 

 

23. Zmiana w art. 97 ust. 15  

 

Stare brzmienie: 
„W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w 

ust. 1-3, nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 

kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik 

urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot 

z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go 

o powyższym.” 

 

Nowe brzmienie:  
„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 z kwotami podatku do 

odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego 

wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako 

podatnika VAT UE i powiadamia go o 

wykreśleniu.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 11 lit. a) 

 

24. Do art. 97 dodano ust. 15a 
 

„Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, przez okres 3 

kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100, pomimo 

istnienia takiego obowiązku.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 11 lit. b) 
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25. Zmiana w art. 97 ust. 16 

 

Stare brzmienie: 
„Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika 

VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6, 8 i 9, jest 

równoznaczne z wykreśleniem go z rejestru jako 

podatnika VAT UE” 

 

Nowe brzmienie: 
„Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika 

VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6 i 8-9a, jest 

równoznaczne z wykreśleniem z rejestru jako 

podatnika VAT UE. Przepisy art. 96 ust. 9g-9i 

stosuje się odpowiednio.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 11 lit. c) 

  

26. W art. 97 dodaje się ust. 21 

 
„Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ 

podatkowy właściwy w sprawach rejestrowania podatników dokonujących pierwszej 

wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz określić 

terytorialny zasięg jego działania, uwzględniając konieczność usprawnienia weryfikacji danych 

podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym oraz wymiany informacji między organami podatkowymi.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 11 lit. d) 

 

27. Zmiany w art. 99 ust. 3 oraz 3a 

 

Stare brzmienie: 
„3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż 

podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą 

również składać deklaracje podatkowe, o których 

mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, 

najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca 

kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona 

kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik 

rozpoczynający w trakcie roku podatkowego 

wykonywanie czynności podlegających 

opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym rozpoczął wykonywanie tych czynności. 

 

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do 

podatników, którzy w danym kwartale lub w 

poprzedzających go czterech kwartałach 

dokonali dostawy towarów, o których mowa w 

Nowe brzmienie: 
„3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody 

kasowej, mogą również składać deklaracje 

podatkowe, o których mowa w ust. 2, po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika 

urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia 

drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po 

raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja 

podatkowa.  

 

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do 

podatników:  

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu 

skarbowego jako podatnicy VAT czynni - 

przez okres 12 miesięcy począwszy od 

miesiąca, w którym dokonana została 

rejestracja lub  

2) którzy w danym kwartale lub w 

poprzedzających go 4 kwartałach dokonali 

dostawy towarów, o których mowa w 
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załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna 

wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie 

przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, 

kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, 

nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% 

wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku, z 

zastrzeżeniem ust. 3c.” 

załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna 

wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie 

przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych 

okresów, kwoty 50 000 zł.”  

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 12 lit. a) 

 

28. Zmiana w art. 99 ust. 5  

 

Stare brzmienie: 
„Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania 

metody kasowej, składają deklaracje podatkowe 

za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia 

za miesiąc następujący po kwartale, w którym 

nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę 

prawa do rozliczania się metodą kasową. Przepis 

ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.” 

Nowe brzmienie: 
„Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży 

przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, 

składają deklaracje podatkowe za okresy 

miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy 

miesiąc kwartału:  

1) w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli 

przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym 

lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku 

gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w 

drugim miesiącu kwartału, deklaracja za 

pierwszy miesiąc kwartału jest składana w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

po drugim miesiącu kwartału;  

2) następującego po kwartale, w którym 

przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie 

kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu 

kwartału.” 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 12 lit. b) 

 

29. W art. 99 dodano ust. 11b 

 
„11b. Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 12 lit. c) 
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30. Zmiana w art. 100 ust. 3 

 

Stare brzmienie: 
„Informacje podsumowujące składa się za okresy 

miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu dokonania 

transakcji, o których mowa w ust. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7.” 

Nowe brzmienie: 
„Informacje podsumowujące 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, o których mowa w ust. 1.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 13 lit. a) 

 

31. Uchylono w art. 100 ust. 4, ust. 5, ust. 6 oraz ust. 7 

 
„4. Informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia 

miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania 

transakcji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy dotyczą one: 

1) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez 

podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech 

poprzednich kwartałów kwoty 250 000 zł; 

2) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, 

nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł; 

3) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

 

5. Składający informacje podsumowujące za okresy kwartalne, u których: 

1) całkowita wartość transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, bez podatku od wartości 

dodanej, przekroczyła w danym kwartale kwotę 250 000 zł lub 

2) całkowita wartość transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, bez podatku, przekroczyła w 

danym kwartale kwotę 50 000 zł 

- są obowiązani do składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne, z uwzględnieniem 

ust. 6. 

 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informacje podsumowujące za poszczególne miesiące, 

które upłynęły od rozpoczęcia danego kwartału, są składane w terminie do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym przekroczono odpowiednio kwotę 250 000 zł lub 50 000 zł, z 

tym że jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału, składana jest jedna 

informacja podsumowująca za ten kwartał. 

 

7. Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 

25. dnia miesiąca następującego po okresie, o którym mowa w ust. 3-6.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 13 lit. b) 
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32. Zmiana w art. 100 ust. 11 

 

Stare brzmienie: 
„Na potrzeby określenia momentu powstania 

obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 

3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych 

w ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8 stosuje 

się odpowiednio.” 

Nowe brzmienie: 
„Na potrzeby określenia momentu powstania 

obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 

3, w zakresie świadczenia usług wymienionych w 

ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8 stosuje 

się odpowiednio.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 13 lit. c) 

 

33. Zmiana w art. 101 

 

Stare brzmienie: 
„W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów 

w złożonych informacjach podsumowujących 

podmiot, który złożył informację 

podsumowującą, jest obowiązany złożyć 

niezwłocznie korektę błędnej informacji 

podsumowującej.” 

Nowe brzmienie: 
„W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów 

w złożonej informacji podsumowującej podmiot, 

który złożył informację podsumowującą, jest 

obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej 

informacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.” 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 14 lit.  

 

34. Zmiana w art. 101a ust. 2 

 

Stare brzmienie: 
„Informacje podsumowujące w obrocie 

krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w 

których powstał obowiązek podatkowy, w 

terminach przewidzianych dla złożenia przez 

podatnika deklaracji podatkowych, o których 

mowa odpowiednio w art. 99 ust. 1-3.” 

Nowe brzmienie: 
„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.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 15 lit. a) 

 

35. Zmiana w art. 101a ust. 4 

 

Stare brzmienie: 
„W przypadku stwierdzenia błędów w danych 

zawartych w złożonej informacji 

podsumowującej w obrocie krajowym podatnik 

Nowe brzmienie: 
„W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów 

w złożonej informacji podsumowującej w obrocie 

krajowym podatnik jest obowiązany złożyć 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2toojtgu
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jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej 

informacji.” 

niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 15 lit. b) 

 

36. Zmiana w art. 103 ust. 1a 

 

Stare brzmienie: 
„Podatnicy, u których obowiązek składania 

deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, na 

podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1, powstał w drugim 

miesiącu kwartału, są obowiązani do obliczania i 

wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału 

w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

po drugim miesiącu kwartału” 

 

Nowe brzmienie: 
„Podatnicy, u których obowiązek składania 

deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, na 

podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, 

powstał w drugim miesiącu kwartału, są 

obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za 

pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po drugim miesiącu 

kwartału” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 16 lit. a) 

 

37. Zmiana w art. 103 ust. 2 

 

Stare brzmienie: 
„Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są 

obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku 

za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po kwartale, w którym 

powstał obowiązek podatkowy, na rachunek 

urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2a-2g, 

3 i 4 oraz art. 33.” 

Nowe brzmienie: 
„Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są 

obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku 

za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po kwartale, w którym 

powstał obowiązek podatkowy, na rachunek 

urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 

oraz art. 33.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 16 lit. b) 

 

38. W art. 103 uchylono ust. 2a-2g 

 
„2a. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3, inni niż mali podatnicy, są obowiązani, bez wezwania 

naczelnika urzędu skarbowego, do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc 

kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji 

podatkowej złożonej za poprzedni kwartał - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsnbxg4
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2b. Kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową, jeżeli w wyniku rozliczenia 

za dany kwartał, zobowiązanie takie nie wystąpi lub jeżeli z rozliczenia tego będzie wynikała kwota 

zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1. 

 

2c. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale należne zobowiązanie podatkowe było 

zerowe w rozumieniu ust. 2b, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek na podatek. Podatnik może 

wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana 

zaliczka na podatek. 

 

2d. Przepisy ust. 2a-2c stosuje się odpowiednio do podatników: 

1) rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, 

jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji do okresu 

prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty określone w art. 2 pkt 25, z tym że w kwartale, w 

którym podatnik rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej, nie powstaje obowiązek 

wpłacania zaliczek; 

2) którzy w trakcie roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25, a w 

przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności 

określonych w art. 5 - kwoty określone zgodnie z pkt 1, z tym że wpłata zaliczek obowiązuje od 

kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie. 

 

2e. Podatnicy rozpoczynający dokonywanie rozliczeń za okresy kwartalne, którzy w poprzednim 

kwartale rozliczali się za okresy miesięczne - zaliczki, o których mowa w ust. 2a, wpłacają w pierwszym 

kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, w wysokości: 

1) za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za 

pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne, 

2) za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za drugi 

miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne 

- przy czym przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio. 

 

2f. Podatnicy, o których mowa w ust. 2a-2e, mogą wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia 

za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika 

urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy 

miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą ustalane w wysokości określonej w zdaniu 

pierwszym, jednak nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty. 

 

2g. Podatnik może zrezygnować z metody obliczania zaliczek, o której mowa w ust. 2f, nie wcześniej niż 

po upływie dwóch kwartałów. Za rezygnację z tej metody obliczania wysokości zaliczek uznaje się 

wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w wysokości obliczonej zgodnie z ust. 2a.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 16 lit. c) 
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39. Zmiana w art. 105a ust. 3 pkt 3 oraz pkt 4 

 
Art. 105 ust.1 

Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w 

załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego 

zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz 

tego podatnika, jeżeli: 

1) wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego 

podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu 

kwotę 50 000 zł, oraz 

2) w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, 

podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota 

podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie 

zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.  

 

Stare brzmienie: 
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 
 „3) jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów 

łącznie były spełnione następujące warunki: 

a) podmiot dokonujący dostawy towarów, o 

którym mowa w ust. 1, był wymieniony w 

wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1, 

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której 

mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co 

najmniej jednej piątej kwoty podatku 

należnego przypadającej na dostawy 

towarów dokonane w danym miesiącu na 

rzecz danego podatnika lub kaucja ta 

wynosiła co najmniej: 

- 3 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-

21 załącznika nr 13 do ustawy, 

- 10 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy. 

4. Jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub 

warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały 

wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 

1 nie stosuje się.” 

 

Nowe brzmienie: 
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 
„3) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-24 

załącznika nr 13 do ustawy łącznie były spełnione 

następujące warunki:  

a) podmiot dokonujący dostawy tych 

towarów na dzień dokonania tej dostawy był 

wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 

105c ust. 1,  

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której 

mowa w art. 105b ust. 1, na dzień dokonania 

tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej 

piątej kwoty podatku należnego 

przypadającej na dostawy towarów 

dokonane w danym miesiącu na rzecz 

danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co 

najmniej 3 000 000 zł, 

c) podatnik, na rzecz którego dokonano 

dostawy tych towarów, dokonał w całości 

zapłaty za towary na rachunek, o którym 

mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4, lub (wchodzi w 

życie od 1 lutego 2017 r.) 

4) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika 

nr 13 do ustawy łącznie były spełnione 

następujące warunki: 

a) podmiot dokonujący dostawy tych 

towarów na dzień dokonania tej dostawy był 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2toobugq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
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wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 

105c ust. 1, 

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której 

mowa w art. 105b ust. 1, na dzień dokonania 

tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej 

piątej kwoty podatku należnego 

przypadającej na dostawy towarów 

dokonane w danym miesiącu na rzecz 

danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co 

najmniej 10 000 000 zł, 

c) podmiot dokonujący dostawy tych 

towarów posiadał na dzień poprzedzający 

dzień dokonania dostawy koncesje 

wymagane w wykonywaniu działalności 

gospodarczej w przypadku dostaw tych 

towarów, 

d) podatnik, na rzecz którego dokonano 

dostawy tych towarów, dokonał w całości 

zapłaty za towary na rachunek, o którym 

mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4. (wchodzi w 

życie od 1 lutego 2017 r.)”  

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 17 lit. a) oraz lit b) 

 

40. Zmiany w art. 105b ust. 1 oraz ust. 1a 

 

Stare brzmienie: 
„1. Podmiot dokonujący dostawy towarów, o 

których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, 

nieposiadający zaległości podatkowych w 

podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa może złożyć w urzędzie skarbowym 

kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie 

zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w 

związku z dokonywaniem dostaw tych towarów 

oraz powstałych po wniesieniu kaucji 

gwarancyjnej zaległości podatkowych w 

podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa. Warunek nieposiadania zaległości 

podatkowych ocenia się według stanu na dzień 

składania kaucji gwarancyjnej. 

 

1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wraz ze 

złożeniem kaucji gwarancyjnej składa wniosek w 

sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej.” 

Nowe brzmienie: 
„1. Podmiot dokonujący dostawy towarów, o 

których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, 

który spełnia łącznie następujące warunki:  

1) nie posiada zaległości podatkowych w 

podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa,  

2) nie jest w trakcie postępowania 

restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne, postępowania 

upadłościowego lub w trakcie likwidacji,  

3) w przypadku dostaw towarów 

wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 

do ustawy - posiada koncesje wymagane w 

wykonywaniu działalności gospodarczej,  

4) upoważnił bank mający siedzibę na 

terytorium kraju albo spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową, której jest 
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 członkiem, prowadzące rachunek, wskazany 

w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który 

dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy 

tych towarów, do przekazywania organom 

podatkowym lub organom kontroli 

skarbowej informacji o wszystkich 

transakcjach dokonywanych na tym 

rachunku  

- może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję 

gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty 

podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z 

dokonywaniem dostaw tych towarów oraz 

powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej 

zaległości podatkowych w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa. 

Spełnienie warunków ocenia się według stanu na 

dzień składania kaucji gwarancyjnej.  

 

1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wraz ze 

złożeniem kaucji gwarancyjnej składa wniosek w 

sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej oraz 

upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 18 lit. a) 

 

41. W art. 105b dodano ust. 1b- 1i 

 
„1b. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno zawierać w szczególności:  

1) datę i miejsce sporządzenia upoważnienia;  

2) dane identyfikujące podmiot udzielający upoważnienia;  

3) nazwę oraz adres siedziby banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;  

4) treść oświadczenia upoważnienia;  

5) datę, od której podmiot, o którym mowa w ust. 1, upoważnił bank albo spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową;  

6) oświadczenie, że na rachunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest dokonywana zapłata z tytułu 

dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy;  

7) wskazanie naczelnika urzędu skarbowego, do którego podmiot, o którym mowa w ust. 1, 

przekazuje upoważnienie;  

8) potwierdzenie przyjęcia upoważnienia przez bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową.  

 

1c. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, po złożeniu kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje upoważnienie do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego udzielenia.  
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1d. W przypadku cofnięcia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przez podmiot, o którym mowa 

w ust. 1, bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa są obowiązani do powiadomienia 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tego podmiotu, o cofnięciu upoważnienia, najpóźniej 

następnego dnia roboczego od dnia otrzymania oświadczenia o cofnięciu upoważnienia.  

 

1e. Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno zawierać w 

szczególności:  

1) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia o cofnięciu upoważnienia;  

2) dane identyfikujące podmiot cofający upoważnienie;  

3) nazwę oraz adres siedziby banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, do 

których składane jest oświadczenie o cofnięciu upoważnienia;  

4) treść oświadczenia o cofnięciu upoważnienia;  

5) datę, od której następuje cofnięcie upoważnienia;  

6) wskazanie naczelnika urzędu skarbowego, do którego powinno być przekazane oświadczenie o 

cofnięciu upoważnienia.  

 

1f. Cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie może dotyczyć okresu, w którym 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1. 

Cofnięcie upoważnienia za ten okres nie wywołuje skutków prawnych.  

 

1g. W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu, o którym mowa w 

ust. 1, w sprawach, o których mowa w ust. 1-1e, 2-10 i 11a oraz art. 105c, naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy przed zmianą właściwości powiadamia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zmiany właściwości, bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, który 

naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy dla tego podmiotu po zmianie.  

 

1h. W przypadku gdy po złożeniu kaucji gwarancyjnej podmiot, o którym mowa w ust. 1, będzie w 

trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, podmiot ten niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otwarcia tych postępowań albo likwidacji, 

zawiadamia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.  

 

1i. W przypadku gdy po złożeniu kaucji gwarancyjnej koncesja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wygaśnie 

albo zostanie cofnięta, podmiot, o którym mowa w ust. 1, dokonujący dostaw towarów, o których mowa 

w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia wygaśnięcia albo cofnięcia koncesji, zawiadamia o tym właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego.” 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 18 lit. b) 

 

42. Zmiana w art. 105b ust. 2  

 

Stare brzmienie: 
„Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna 

odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty 

Nowe brzmienie: 
„Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna 

odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty 
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podatku należnego od przewidywanej przez 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym 

miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których 

mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie 

może być niższa niż: 

1) 200 000 zł - w przypadku dostawy towarów 

wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika 

nr 13 do ustawy; 

2) 1 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy.” 

podatku należnego od przewidywanej przez 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym 

miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których 

mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie 

może być niższa niż: 

1) 200 000 zł - w przypadku dostawy towarów 

wymienionych poz. 1-9 i 12-24 załącznika nr 

13 do ustawy; 

2) 1 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 18 lit. c) 

 

43. Do art. 105b dodano ust. 4a 

 
4. Kaucja gwarancyjna może zostać złożona bezterminowo albo z określonym terminem ważności, 

liczonym w miesiącach, jednak nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia 

złożenia kaucji gwarancyjnej. 

 
„Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 18 lit. d) 

 

44. Zmiana w art. 105b ust. 5 

 

Stare brzmienie: 
„Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1: 

1) w przypadku przyjęcia kaucji gwarancyjnej 

z określonym terminem ważności - przedłuża 

się termin ważności przyjętej kaucji 

gwarancyjnej;  

2) podwyższa się wysokość kaucji 

gwarancyjnej; 

3) kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi, z 

zastrzeżeniem ust. 8 i 9, w całości albo w 

części przewyższającej kwotę:  

a) 200 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-

21 załącznika nr 13 do ustawy,  

b) 1 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy.” 

Nowe brzmienie: 
„Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1: 

1) w przypadku przyjęcia kaucji gwarancyjnej 

z określonym terminem ważności - przedłuża 

się termin ważności przyjętej kaucji 

gwarancyjnej;  

2) podwyższa się wysokość kaucji 

gwarancyjnej; 

3) kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi, z 

zastrzeżeniem ust. 8 i 9, w całości albo w 

części przewyższającej kwotę:  

a) 200 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-

24 załącznika nr 13 do ustawy,  

b) 1 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy.” 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga3danrqga
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 18 lit. e) 

 

45. Zmiana w art. 105b ust. 8 

 

Stare brzmienie: 
„Zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się w 

przypadku: 

1) wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji 

podatkowej:  

a) postępowania podatkowego w 

zakresie rozliczenia, którego dotyczy 

kaucja gwarancyjna - do czasu 

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 postępowania kontrolnego 

zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w 

zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja 

gwarancyjna - do czasu zakończenia tego 

postępowania; 

3) złożenia wniosku o zwrot kaucji w 

przypadku usunięcia podmiotu z wykazu na 

podstawie art. 105c ust. 5 lub ust. 9 pkt 2-4, 

jeżeli został on złożony po upływie 5 lat, licząc 

od końca roku, w którym podmiot składający 

kaucję został usunięty z wykazu.” 

Nowe brzmienie: 
„Zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się w 

przypadku: 

1) wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji 

podatkowej:  

a) postępowania podatkowego w 

zakresie rozliczenia, którego dotyczy 

kaucja gwarancyjna - do czasu 

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 postępowania kontrolnego 

zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w 

zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja 

gwarancyjna - do czasu zakończenia tego 

postępowania; 

3) złożenia wniosku o zwrot kaucji 

gwarancyjnej w przypadku usunięcia 

podmiotu z wykazu na podstawie art. 105c 

ust. 5, ust. 9 pkt 2-4 lub ust. 9a-9c, jeżeli 

został on złożony po upływie 5 lat, licząc od 

końca roku, w którym podmiot składający 

kaucję gwarancyjną został usunięty z 

wykazu.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 18 lit. f) 

 

46. Do art. 105b dodano ust. 11a – 11c 

 
„11a. Bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są 

obowiązane na wniosek organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, przekazywać tym organom 

informacje o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.  
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11b. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 11a, następuje nieodpłatnie.  

 

11c. Informacje, o których mowa w ust. 11a, mogą być przekazane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych zapisanych w edytowalnej formie 

elektronicznej.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 18 lit. g) 

 

47. W art. 105b dodano ust. 14 

 
„Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz wzór oświadczenia o cofnięciu upoważnienia, mając 

na uwadze konieczność zapewnienia skutecznego uzyskiwania przez organy podatkowe lub organy 

kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 4, oraz zapewnienie kompletności elementów, jakie powinno zawierać upoważnienie oraz 

oświadczenie o cofnięciu upoważnienia.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 18 lit. h) 

 

48. Zmiana w art. 105c ust. 3 

 

Stare brzmienie: 
„Naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, 

jednak nie później niż następnego dnia 

roboczego po dniu wydania postanowienia o 

przyjęciu kaucji gwarancyjnej, wprowadza do 

wykazu następujące dane podmiotu, który złożył 

kaucję gwarancyjną: 

1) imiona i nazwisko lub nazwę; 

2) numer, za pomocą którego jest on 

zidentyfikowany na potrzeby podatku; 

3) wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej.” 

Nowe brzmienie: 
„Naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, 

jednak nie później niż następnego dnia 

roboczego po dniu wydania postanowienia o 

przyjęciu kaucji gwarancyjnej, wprowadza do 

wykazu następujące dane podmiotu, który złożył 

kaucję gwarancyjną: 

1) imiona i nazwisko lub nazwę; 

2) numer, za pomocą którego jest on 

zidentyfikowany na potrzeby podatku; 

3) wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej. 

4) numer rachunku, o którym mowa w art. 

105b ust. 1 pkt 4." 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 19 lit. a) 
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49. Zmiana w art. 105c ust. 5 

 

Stare brzmienie: 
„W przypadku stwierdzenia, że złożona przez 

podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, 

kaucja gwarancyjna: 

1) jest co najmniej o 20% niższa od jednej 

piątej kwoty podatku należnego od wartości 

sprzedaży towarów, o których mowa w 

załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej przez 

niego w danym miesiącu, lub 

2) jest niższa niż:  

a) 200 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-

21 załącznika nr 13 do ustawy,  

b) 1 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy  

- naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa 

ten podmiot z wykazu.” 

Nowe brzmienie: 
„W przypadku stwierdzenia, że złożona przez 

podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, 

kaucja gwarancyjna: 

1) jest co najmniej o 20% niższa od jednej 

piątej kwoty podatku należnego od wartości 

sprzedaży towarów, o których mowa w 

załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej przez 

niego w danym miesiącu, lub 

2) jest niższa niż:  

a) 200 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-

24 załącznika nr 13 do ustawy,  

b) 1 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy  

- naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa 

ten podmiot z wykazu” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 19 lit. b) 

 

50. Zmiana w art. 105c ust. 6 

 

Stare brzmienie: 
„Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli 

wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co 

najmniej: 

1) 3 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 

załącznika nr 13 do ustawy; 

2) 10 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy.” 

Nowe brzmienie: 
„Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli 

wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co 

najmniej: 

1) 3 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-24 

załącznika nr 13 do ustawy; 

2) 10 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 19 lit. b) 
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51. Zmiana w art. 105c ust. 9 

 

Stare brzmienie: 
„Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa z 

wykazu podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 

1, bez konieczności zawiadamiania go o tym: 

1) w przypadku zwrotu całości kaucji 

gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego 

miesiąca, w którym złożono wniosek o jej 

zwrot; 

2) w przypadku upływu terminu ważności 

całości kaucji gwarancyjnej lub jej części, 

jeżeli wskutek tego wysokość kaucji 

gwarancyjnej będzie niższa niż: 

a) 200 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-

21 załącznika nr 13 do ustawy, 

b) 1 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy” 

Nowe brzmienie: 
„Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa z 

wykazu podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 

1, bez konieczności zawiadamiania go o tym: 

1) w przypadku zwrotu całości kaucji 

gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego 

miesiąca, w którym złożono wniosek o jej 

zwrot; 

2) w przypadku upływu terminu ważności 

całości kaucji gwarancyjnej lub jej części, 

jeżeli wskutek tego wysokość kaucji 

gwarancyjnej będzie niższa niż: 

a) 200 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-

24 załącznika nr 13 do ustawy, 

b) 1 000 000 zł - w przypadku dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 19 lit. b) 

 

52. W art. 105c dodano ust. 9a-9d 

 
„9a. W przypadku stwierdzenia, że podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, jest w trakcie 

postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, naczelnik urzędu 

skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1. 

 

9b. W przypadku stwierdzenia, że podmiotowi, o którym mowa w art. 105b ust. 1, dokonującemu 

dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy cofnięto koncesję wymaganą 

w wykonywaniu działalności gospodarczej w związku z dostawą tych towarów albo koncesja ta wygasła, 

naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1. 

 

9c. W przypadku cofnięcia upoważnienia, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4, lub stwierdzenia, że 

bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa 

prowadzące rachunek wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nie zostały upoważnione przez 

podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, do przekazywania organom podatkowym lub organom 

kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku, naczelnik 

urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1. 

9d. W przypadkach, o których mowa w ust. 9a-9c, wydaje się postanowienie, na które nie przysługuje 

zażalenie.” 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 19 lit. c) 

 

53. Zmiana w art. 105c ust. 10 

 

Stare brzmienie: 
„W przypadku podmiotów usuniętych z wykazu 

na podstawie ust. 5 lub ust. 9 pkt 2-4 zwrotu 

kaucji gwarancyjnej dokonuje się w terminie i na 

zasadach określonych w art. 105b ust. 6-10 i ust. 

11 pkt 2.” 

Nowe brzmienie: 
„W przypadku podmiotów usuniętych z wykazu 

na podstawie ust. 5, ust. 9 pkt 2-4 lub ust. 9a-9c, 

zwrotu kaucji gwarancyjnej dokonuje się w 

terminie i na zasadach określonych w art. 105b 

ust. 6-10 i ust. 11 pkt 2.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 19 lit. d) 

 

54. Zmiany w art. 106e ust. 1 

 

Stare brzmienie: 
1. Faktura powinna zawierać: 

„w przypadku dostawy towarów lub świadczenia 

usług, w odniesieniu do których obowiązek 

podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 

1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa” 

 

Nowe brzmienie: 
1. Faktura powinna zawierać: 

„w przypadku dostawy towarów lub świadczenia 

usług, w odniesieniu do których: 

a) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z 

art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1, lub 

b) w przepisach wydanych na podstawie art. 

19a ust. 12 określono termin powstania 

obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania 

całości lub części zapłaty "; 

- wyrazy „metoda kasowa” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 20  

 

55. Zmiany w art. 109 ust. 3 

 

Stare brzmienie: 
„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 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję 

zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane 

niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy 

opodatkowania, wysokość podatku należnego, 

Nowe brzmienie: 
„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 niezbędne do prawidłowego 

sporządzenia deklaracji podatkowej oraz 

informacji podsumowującej. Ewidencja powinna 
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kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę 

podatku należnego oraz kwotę podatku 

podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub 

zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące 

do prawidłowego sporządzenia deklaracji 

podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 

120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 

138 - dane określone tymi przepisami niezbędne 

do prawidłowego sporządzenia deklaracji 

podatkowej.” 

 

 

zawierać w szczególności dane niezbędne do 

określenia przedmiotu i podstawy 

opodatkowania, wysokości kwoty podatku 

należnego, korekt podatku należnego, kwoty 

podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku 

należnego, korekt podatku naliczonego, 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.” 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 846), art. 3 pkt 2 

 

56. Do działu XI dodano rozdział 5 

 
„Rozdział 5 Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 

 

Art. 112b.  

1. W razie stwierdzenia, że podatnik:  

1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:  

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,  

b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty 

należnej,  

c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy 

rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,  

d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy 

podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast 

wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,  

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego  

- naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa odpowiednio wysokość tych kwot 

w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 

30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu 

podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy 

rozliczeniowe.  

2. Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego 

w przypadkach, o których mowa w:  

1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i 

wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,  

2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i 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.  

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się:  
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1) jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub 

postępowania kontrolnego przez organ kontroli 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 przez naczelnika urzędu skarbowego 

lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli 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.  

 

Art. 112c. W zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 

1, 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%.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 21 

 

57. Zmiana w art. 113 ust. 1 

 

Stare brzmienie: 
„Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną 

przez podatników, u których wartość sprzedaży 

nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 

Nowe brzmienie: 
„Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną 

przez podatników, u których wartość sprzedaży 

nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 
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podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości 

sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.” 
podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości 

sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 22 

 

58. Zmiana w art. 146a 

 

Stare brzmienie: 
„W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 

grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: 

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 

ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 

23%; 

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 

ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 

załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o 

której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; 

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 

ust. 1, wynosi 4%.” 

Nowe brzmienie: 
„W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 

grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: 

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 

ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 

23%; 

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 

ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 

załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o 

której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; 

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 

ust. 1, wynosi 4%.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 22 

 

59. Zmiany w załączniku nr 11  

 

a) Zmiana w poz. 22a 

 

Stare brzmienie: 
 

22a ex 24.41.20.0 

 

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci 

proszku - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z 

wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z 

zastrzeżeniem poz. 22b 

 

Nowe brzmienie: 
22a 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 

postaci proszku 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 24 lit. a) 
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b) Dodano poz. 22aa oraz poz. 22ab 
 

22aa 

ex 24.41.20.0 

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci 

proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 

ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b 

 
22ab 

24.41.30.0 
Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 

postaci proszku 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 24 lit. b) 

 

c) Zmiana w poz. 22c 

 

Stare brzmienie: 
22c ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, 

srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu 

półproduktu - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, 

platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

 

Nowe brzmienie: 
22c ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione 

inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane 

złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 24 lit. c) 

 

d) Dodano poz. 22ca 
 

22ca ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, 

srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu 

półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 24 lit. d) 

 

e) Dodano poz. 27b 
27b ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i 

pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i 

złom metali nieszlachetnych 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 24 lit. e) 

 

f) Zmiana w poz. 28 

 

Stare brzmienie: 
 

28 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i 

pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i 

złom metali nieszlachetnych 

 

Nowe brzmienie: 
28 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 24 lit. f) 

 

g) Zmiana w poz. 28d 

 

Stare brzmienie: 
 

28d ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze 

złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części 

biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 

tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby 

jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane 

metalem szlachetnym 

 

Nowe brzmienie: 
28d ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota 

i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części 

biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i 

platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i 

wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem 

szlachetnym 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 24 lit. g) 

 

60. Zmiany w załączniku nr 13 do ustawy  

 

a) Zmiana w poz. 12 
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Stare brzmienie: 
 

12 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; 

preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej 

niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do 

drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

 

Nowe brzmienie: 
12 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 25 lit. a) 

 

b) Dodano poz. 12a 
 

12a ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; 

preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej 

niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do 

drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 25 lit. b) 

 

c) Dodano poz. 13a 

 
13a ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, 

niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 

materiałami - wyłącznie folia typu stretch 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 25 lit. c) 

 

 

d) Uchylono poz. 14-18 
 

14 
24.41.10.0 

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 

postaci proszku 

15 

ex 24.41.20.0 

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 

postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 

tysięcznych 

16 
24.41.30.0 

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 

postaci proszku 
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17 

ex 24.41.40.0 

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, 

platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu 

półproduktu 

18 

ex 24.41.50.0 

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale 

nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto o 

próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 25 lit. d) 

 

e) Dodano poz. 18a oraz poz. 18b 
 

18a ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) 

18b ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 25 lit. e) 

 

f) Uchylono poz. 21 
 

21 

ex 32.12.13.0 

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, 

ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie 

części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o 

próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. 

niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne 

części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem 

szlachetnym 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 25 lit. f) 

 

g) Dodano poz. 22-24 

 

22 ex 58.29.11.0 
Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski 

SSD 

23 ex 58.29.29.0 
Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski 

SSD 
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24 ex 59.11.23.0 
Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych 

itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 25 lit. g) 

 

61. Dodano załącznik nr 14 do ustawy  

Załącznik nr 14 

WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY 

Poz. 
Symbol 

PKWiU 
Nazwa usługi (grupy usług) 

1 
bez względu 

na symbol 

PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o 

systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 

1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948) 

2 41.00.30.0 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace 

związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem 

istniejących budynków) 

3 41.00.40.0 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 

(prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem 

istniejących budynków) 

4 42.11.20.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych 

dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych 

5 42.12.20.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei 

podziemnej 

6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 

7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych 

8 42.21.22.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając 

prace pomocnicze 

9 42.21.23.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych 

(kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków oraz stacji pomp 

10 42.21.24.0 
Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem 

zbiorników septycznych 
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11 42.22.21.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

12 42.22.22.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 

14 42.91.20.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i 

związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych 

15 42.99.21.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i 

górniczych 

16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych 

17 42.99.29.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 

19 43.12.11.0 
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem 

robót ziemnych 

20 43.12.12.0 
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz 

przemieszczaniem ziemi 

21 43.13.10.0 
Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-

inżynierskich 

22 43.21.10.1 
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących 

bezpieczeństwu 

23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych 

24 43.22.11.0 
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i 

odwadniających 

25 43.22.12.0 
Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 

27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji 

28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 

29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 
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31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 

32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 

33 43.33.21.0 
Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem 

lub łupkiem 

34 43.33.29.0 
Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając 

tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane 

35 43.34.10.0 Roboty malarskie 

36 43.34.20.0 Roboty szklarskie 

37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 

38 43.39.19.0 
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót 

budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 

40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 

41 43.99.10.0 
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych 

42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 

43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 

44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie 

45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 

46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 

47 43.99.70.0 
Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów 

prefabrykowanych 

48 43.99.90.0 
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót 

budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 26 

 

ZMIANY OD 1 LUTEGO 2017 R. 
 

1. Zmiana w art. 105a ust. 3  pkt. 3 oraz pkt. 4 

 

Stare brzmienie: Nowe brzmienie: 
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3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 
„3) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-24 

załącznika nr 13 do ustawy łącznie były spełnione 

następujące warunki:  

a) podmiot dokonujący dostawy tych 

towarów na dzień dokonania tej dostawy był 

wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 

105c ust. 1,  

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której 

mowa w art. 105b ust. 1, na dzień dokonania 

tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej 

piątej kwoty podatku należnego 

przypadającej na dostawy towarów 

dokonane w danym miesiącu na rzecz 

danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co 

najmniej 3 000 000 zł, 

 

4) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika 

nr 13 do ustawy łącznie były spełnione 

następujące warunki: 

a) podmiot dokonujący dostawy tych 

towarów na dzień dokonania tej dostawy był 

wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 

105c ust. 1, 

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której 

mowa w art. 105b ust. 1, na dzień dokonania 

tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej 

piątej kwoty podatku należnego 

przypadającej na dostawy towarów 

dokonane w danym miesiącu na rzecz 

danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co 

najmniej 10 000 000 zł, 

c) podmiot dokonujący dostawy tych 

towarów posiadał na dzień poprzedzający 

dzień dokonania dostawy koncesje 

wymagane w wykonywaniu działalności 

gospodarczej w przypadku dostaw tych 

towarów”  

 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 
„3) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy 

towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-24 

załącznika nr 13 do ustawy łącznie były spełnione 

następujące warunki:  

a) podmiot dokonujący dostawy tych 

towarów na dzień dokonania tej dostawy był 

wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 

105c ust. 1,  

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której 

mowa w art. 105b ust. 1, na dzień dokonania 

tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej 

piątej kwoty podatku należnego 

przypadającej na dostawy towarów 

dokonane w danym miesiącu na rzecz 

danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co 

najmniej 3 000 000 zł, 

c) podatnik, na rzecz którego dokonano 

dostawy tych towarów, dokonał w całości 

zapłaty za towary na rachunek, o którym 

mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4, lub 

 

4) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika 

nr 13 do ustawy łącznie były spełnione 

następujące warunki: 

a) podmiot dokonujący dostawy tych 

towarów na dzień dokonania tej dostawy był 

wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 

105c ust. 1, 

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której 

mowa w art. 105b ust. 1, na dzień dokonania 

tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej 

piątej kwoty podatku należnego 

przypadającej na dostawy towarów 

dokonane w danym miesiącu na rzecz 

danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co 

najmniej 10 000 000 zł, 

c) podmiot dokonujący dostawy tych 

towarów posiadał na dzień poprzedzający 

dzień dokonania dostawy koncesje 

wymagane w wykonywaniu działalności 

gospodarczej w przypadku dostaw tych 

towarów, 

d) podatnik, na rzecz którego dokonano 

dostawy tych towarów, dokonał w całości 
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zapłaty za towary na rachunek, o którym 

mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4.”  

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 17 lit. a) oraz lit b) 

 

ZMIANY OD 1 MARCA 2017 R. 
 

1. Zmiana w art. 14 ust. 9f 

 

Stare brzmienie: 
„Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego 

zweryfikowania, złożenie do depozytu kwoty 

zwrotu różnicy podatku następuje po 

zakończeniu weryfikacji rozliczenia podatnika 

dokonywanej w ramach czynności 

sprawdzających, kontroli podatkowej lub 

postępowania podatkowego na podstawie 

przepisów Ordynacji podatkowej lub 

postępowania kontrolnego na podstawie 

przepisów o kontroli skarbowej.” 

Nowe brzmienie: 
„Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego 

zweryfikowania, złożenie do depozytu kwoty 

zwrotu różnicy podatku następuje po 

zakończeniu tej weryfikacji.” 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), art. 81 pkt 2 

 

2. Zmiany w ust 33a ust. 6 

 

Stare brzmienie: 
„Podatnik jest obowiązany do przedstawienia 

organowi celnemu 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.” 

Nowe brzmienie: 
„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.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), art. 81 pkt 5 

 

3. Zmiany w art. 37 ust. 1 

 

Stare brzmienie: 
„1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę 

między podatkiem wynikającym z decyzji 

Nowe brzmienie: 
„Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę 

między podatkiem wynikającym z decyzji 
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naczelnika urzędu celnego, o których mowa w 

art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a podatkiem: 

1) pobranym przez ten organ, 

2) należnym z tytułu importu towarów 

wykazanym przez podatnika w:  

a) zgłoszeniu celnym i rozliczanym w 

deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 

33a, lub  

b) deklaracji importowej, zgodnie z art. 

33b  

- w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia 

tych decyzji.” 

naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których 

mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a 

podatkiem:  

1) pobranym przez naczelnika urzędu 

skarbowego,  

2) należnym z tytułu importu towarów 

wykazanym przez podatnika w:  

a) zgłoszeniu celnym i rozliczanym w 

deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 

33a, lub  

b) deklaracji importowej, zgodnie z art. 

33b  

- w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia 

tych decyzji.” 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), art. 81 pkt 9 

 

Pozostałe zmiany wprowadzane ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), 

mają charakter redakcyjny i jedynie zmienią nomenklaturę organów podatkowych zgodną 

z przepisami o Krajowej Administracji Skarbowej.  

 

ZMIANY OD 1 LIPCA 2017 R.  
  

1. Uchylono art. 43 ust. 13 oraz ust. 14 

 
„13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi 

wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do 

świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. 

 

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o 

których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 3 lit. a)  

 

2. Zmiany w art. 43 ust. 15  

 

Stare brzmienie: 
„Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 

37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do: 

1) czynności ściągania długów, w tym 

Nowe brzmienie: 
„Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 

37-41, nie mają zastosowania do: 
1) czynności ściągania długów, w tym 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tqmrtgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tqmrxha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tqmrugi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tqmrugi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tqmrwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tqmrwg4
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factoringu; 

2) usług doradztwa; 

3) usług w zakresie leasingu.” 

factoringu; 

2) usług doradztwa; 

3) usług w zakresie leasingu.” 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 3 lit. b) 

 

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018 R. 

 

1. Do art. 109 dodaje się ust. 8a 

 
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 niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji 

podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane 

niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku 

należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku 

należnego, korekt podatku naliczonego, 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. 

  

„Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu 

programów komputerowych.” 

 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 846), art. 3 pkt 3 

 

2. W art. 90 dodano ust. 10a oraz ust. 10b 

 
„10a. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się 

odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3-6 

i 8-10 stosuje się odpowiednio.  

 

10b. Przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 10a, 

rozumie się:  

1) utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową 

lub samorządowy zakład budżetowy;  

2) urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.” 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 7 
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3. Zmiany w art. 90a ust. 1 

 

Stare brzmienie: 
„W przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, 

gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w 

którym nieruchomość stanowiąca część 

przedsiębiorstwa podatnika została przez niego 

oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w 

stopniu wykorzystania tej nieruchomości do 

celów działalności gospodarczej, dokonuje się 

korekty podatku naliczonego odliczonego przy 

jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w 

deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym 

nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej 

do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik 

wykorzystuje tę nieruchomość w działalności 

gospodarczej również do czynności zwolnionych 

od podatku bez prawa do odliczeń, korekta 

powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 

90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu.” 

Nowe brzmienie:  
„W przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, 

gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w 

którym nieruchomość stanowiąca część 

przedsiębiorstwa podatnika została przez niego 

oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w 

stopniu wykorzystania tej nieruchomości do 

celów działalności gospodarczej, dokonuje się 

korekty podatku naliczonego odliczonego przy 

jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w 

deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym 

nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej 

do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik 

wykorzystuje tę nieruchomość w działalności 

gospodarczej również do czynności zwolnionych 

od podatku bez prawa do odliczeń, korekta 

powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 

90 ust. 3-10a, zastosowaną przy odliczeniu.” 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 8 

 

4. Zmiana w art. 91 ust. 1 

 

Stare brzmienie: 
„Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi 

przysługiwało prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest 

on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku 

odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z 

uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób 

określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach 

wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla 

zakończonego roku podatkowego.” 

Nowe brzmienie: 
„Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi 

przysługiwało prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest 

on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku 

odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10a, z 

uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób 

określony w art. 90 ust. 2-6, 10 lub 10a lub 

przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 

11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego. 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024), art. 1 pkt 9 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbugi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmzsgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmzsgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbugi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmbqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmzsgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmzsgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnryga4toltqmfyc4mzvga2tsmzthe
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Wykaz aktów nowelizujących  
 

- Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024); 

- Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206); 

- Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 846) 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), art. 81 pkt 9 

 

Wykaz przepisów przejściowych  
 

- Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2024); 

 
Art. 5  

Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się do usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, które zostały wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. W celu ustalenia 

momentu wykonania usług stosuje się przepisy art. 19a ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1. 

 

Art. 6  

W przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet wykonanych 

od tego dnia usług wymienionych w poz. 1 załącznika nr 14 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. przestał być nabywca 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do 

usług tych stosuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

 

Art. 7  

W przypadku zawarcia przed dniem 1 stycznia 2017 r. umowy lub umów, w ramach których występują 

dostawy towarów wymienionych w poz. 28 załącznika nr 11 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, przepisy art. 17 ust. 1c-1e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do tych dostaw dokonanych od dnia 1 stycznia 2017 r., jeżeli 

łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, przekracza od dnia 1 stycznia 2017 r. kwotę 20 000 zł. 

 

Art. 8  

W przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanych 

od tego dnia dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 

r. stał się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, korekty rozliczenia tej zapłaty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano 

dostawy tych towarów lub wykonano tę usługę. 
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Art. 9 

 Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe poprzedzające pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. stosuje się 

przepisy art. 86 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

 

Art. 10  

Przepis art. 87 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 

274c § 1c ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do 

okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

Art. 11 Przepisów art. 87 ust. 6, art. 112b i art. 112c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem 1 stycznia 

2017 r. 

 

Art. 12  

Do okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem 1 stycznia 2017 r. przepis art. 89b ust. 6 

ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. 

 

Art. 13 

1. Przepisy art. 96 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do 

zgłoszeń rejestracyjnych złożonych od dnia 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów art. 96 ust. 4, 4a, 

9 i 9a ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Przepisy art. 97 ust. 15 i 15a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się z uwzględnieniem okresów przypadających przed dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

Art. 14  

Przepisy art. 99-101a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 

począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. 

 

Art. 15 

Przepis art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po dniu 30 września 2016 

r. za okresy miesięczne przypadające po dniu 31 grudnia 2016 r. 

 

Art. 16  

W odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 

r. nie stosuje się przepisu art. 99 ust. 11b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, w stosunku do podatników, którzy nie są: 

1) obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE; 

2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub 

nabywcami tych towarów lub usług; 

3) obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5)) lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 
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1933 i 1948), do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Art. 17 

1. Podmioty, które przed dniem 1 stycznia 2017 r. zostały wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 

105c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, są obowiązane w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do 

spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, pod rygorem usunięcia w dniu 1 lutego 2017 r. przez właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego z wykazu, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Podmioty, które przed dniem 1 stycznia 2017 r. zostały wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 

105c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, które w dniu 1 stycznia 2017 r. nie spełniają wymogów, o których 

mowa w art. 105b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego usuwa z wykazu, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się postanowienie, na które nie przysługuje 

zażalenie. 

 

Art. 18 

1. Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 

200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 

1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy 

zmienianej w art. 1, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej 

działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze 

zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

 

Art. 19  

Przepisy art. 73, art. 77 i art. 78 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się 

do rozliczeń poprzedzających pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. 

 

Art. 20  

Przepisy art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. c i pkt 4 lit. d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lutego 2017 r. 

 

Art. 21  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem: 

1)art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.; 

2)art. 1 pkt 7-9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

- Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206) 

 

Art. 23 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
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- Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 846) 

 
Art. 9  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 5, art. 4 i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; 

2) art. 3 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 

3) art. 3 pkt 2 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzugyydqltqmfyc4mzvgi2dombxha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzugyydqltqmfyc4mzvgi2dombzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzugyydqltqmfyc4mzvgi2domjqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzugyydqltqmfyc4mzvgi2dombzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzugyydqltqmfyc4mzvgi2dombzgy
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WTA Warmiński Tax Attorneys • biuro: ul. Trębacka 3/54 • 00-074 Warszawa • POLAND 

 
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Warminski, ul. Grebalowska 17a/6, 01-808 Warszawa, NIP:712-248-18-08, REGON 142499593. Tresc tej 

wiadomosci zawiera informacje poufne i przeznaczone tylko dla adresata. Jezeli nie jestescie Panstwo jej adresatem, prosimy o 

powiadomienie o tym nadawcy oraz trwale jej usuniecie. 

Nalezy pamietac, że kazda wiadomosc wysłana do i z Kancelarii moze byc monitorowana z roznych powodow prawnych, w tym 

bezpieczeństwa, ochrony biznesu, zgodnosci z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz polityki Kancelarii. Wiadomości elektroniczne nie sa 

bezpieczna metoda komunikacji, moga byc legalnie lub nielegalnie przechwycone i jako takie moga zawierac bledy. Kazdy, kto komunikuje sie 

z nami poprzez e-mail rozumie i akceptuje powyższe. 

The content of this message contains confidential information intended only for its addressee. If you are not its addressee, please notify the 

sender of that and remove it permanently. Please note that any message sent to and from Law office may be monitored for different legal 

reasons, including security, protection of business, compliance with legal and regulatory obligations and Law office policies. Electronic 

messages are not a secure method of communication, can be legally or illegally intercepted and cannot be guaranteed to be error free. Anyone 

who communicates with us by email is taken to understand and accept the above. 

 

 

 

 

lukasz.warminski@wta.com.pl  

 

+48 501 535 220 

 

Łukasz Warmiński  

 

Łukasz jest doradcą podatkowym oraz radcą prawnym. 

Zajmuje się doradztwem podatkowym od 2003 r. 

 

Wspierał swoich klientów jako specjalista zaangażowany 

przez PwC oraz KPMG, a także jako doradca dla 

międzynarodowej grupy nieruchomościowej Immofinanz.  

 

Łukasz doradzał w przekształceniach grup kapitałowych 

gdzie największy z projektów obejmował wartość około 

500 milionów złotych a największa ze zrealizowanych 

transakcji dotyczyła 3200 hektarów gruntów i 

nieruchomości. Łukasz jest autorem wielu publikacji o 

tematyce podatkowej. 
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