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Projekt

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,
poz. 535, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie
energii;”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do transportu
osób lub towarów:
a)

pojazdy lądowe, napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż
48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata,
w szczególności wymienione w poz. 1 – 6, 11, 12 i 15 – 18 załącznika nr 1
do ustawy, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od
momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy;
za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień,
w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do
ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi
rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego,
która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej
rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej
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)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz.
756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187
i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666.

rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się
dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy,
lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów
demonstracyjnych przez producenta,
b)

jednostki pływające, o długości większej niż 7,5 metra, w szczególności
wymienione w poz. 7 – 10 załącznika nr 1 do ustawy, jeżeli były używane
nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich
dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem
statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment
dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w którym
została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień,
w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez
producenta,

c)

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

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

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5,
wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy
ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole
statystyczne.”;

3) w art. 8 uchyla się ust. 3 i 4;

4) w art. 19 w ust. 13:
a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) świadczenia usług wymienionych w poz. 138 – 151, 171 i 172 załącznika nr 3 do
ustawy;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu
dostawy:
a) książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek,
b) gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU
ex 58.14.1)
– nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli
umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie
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później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania
tych wydawnictw;”,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) otrzymania całości lub części zapłaty – z tytułu usług polegających na
drukowaniu:
a) książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek,
b) gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)
– nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wykonania usługi;”;

5) w art. 28l pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych
usług;”;

6) w art. 29 ust. 4b otrzymuje brzmienie:
„4b. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez
nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w przypadku:
1) eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy
towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
2) sprzedaży: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług
telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych
w poz. 138 – 151, 171 i 172 załącznika nr 3 do ustawy.”;

7) w art. 41:
a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium
kraju towarów wymienionych w poz. 127 – 132 załącznika nr 3 do ustawy, dla
jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony
przeciwpożarowej.”,
b) uchyla się ust. 14;

8) w art. 43:
4

a) w ust. 1:
– uchyla się pkt 1,
– pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet
używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet
będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota,
srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako
prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;”,
– dodaje się pkt 17 – 40 w brzmieniu:
„17) usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną –
realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych
usług pocztowych;
18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz czynności ściśle z tymi
usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej;
19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez:
a) lekarzy, lekarzy dentystów w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857,
z późn. zm.2)),
b) pielęgniarki, położne w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217
i Nr 219, poz. 1706),
c) osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.3)),

2 )
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22,
poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz.
1032 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz.
1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98,
poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.
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d) psychologów w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73,
poz. 763, z późn. zm.4));
20) usługi transportu sanitarnego;
21) usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków,
których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której
członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim
członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności
zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają
się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty
indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych
wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie
nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji;
22)

usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz
dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej
pomocy, wykonywane przez:
a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie,
ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji
kryzysowej,
b) objęte aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
–

domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające
zezwolenie wojewody,

–

placówki

opiekuńczo-wychowawcze

i

ośrodki

adopcyjno-

-opiekuńcze,
c) uprawnione jednostki poradnictwa specjalistycznego,
d) inne niż wymienione w lit. a – c placówki prowadzące działalność
gospodarczą zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie

4 4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120 i Nr 92, poz. 753.
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zezwolenia wojewody, objęte wpisem do rejestru prowadzonego przez
wojewodę;
23) usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle
z tymi usługami związaną, wykonywane:
a) w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej
oraz w przepisach o systemie oświaty,
b) przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat;
24) usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
25) usługi świadczone przez:
a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie
oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki
badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
26) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym,
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
27) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania oraz świadczenie usług
i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane, prowadzone w formach
przewidzianych w odrębnych przepisach;
28) usługi nauczania inne niż wymienione w pkt 25 – 27 świadczone przez
podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie
oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją;
29) usługi zakwaterowania w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów
i wychowanków oraz usługi zakwaterowania w domach studenckich świadczone
na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzącej te domy studenckie lub
z którymi te uczelnie mają zawarte umowy dotyczące zakwaterowania
studentów i doktorantów;
30) usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane
przez:
a) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
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w przepisach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków
wyznaniowych,
b) organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym,
związkowym,

patriotycznym,

filozoficznym,

filantropijnym

lub

obywatelskim
– w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich
członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają
z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie
mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, a w przypadku
ich osiągnięcia przeznaczają je wyłącznie na utrzymanie lub poprawę
świadczonych usług, związanych z realizacją celów statutowych, dla których
zostały powołane, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków
konkurencji;
31) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone
przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych
osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju
i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:
a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania
i uczestniczenia w wychowaniu fizycznym,
b) świadczący te usługi nie mają na celu systematycznego dążenia do
osiągania zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia
przeznaczają je wyłącznie na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług,
c) są świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących
w wychowaniu fizycznym
– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz
reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego
prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług
odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem
fizycznym, usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za
odpłatnością;
32) usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne
podmioty

uznane na podstawie odrębnych
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przepisów za instytucje

o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury,
prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje
kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, z zastrzeżeniem ust. 14, oraz dostawę towarów ściśle z tymi
usługami związaną, a także usługi indywidualnych twórców i artystów
wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub
udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania
utworów, z wyłączeniem:
a) usług związanych z filmami na wszelkich nośnikach,
b) usług związanych z wyświetlaniem filmów,
c) wstępu:
–

na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie
twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

–

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal
balowych,

–

do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze
kulturalnym,

d) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych
przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą,
e) usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach
oraz usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań,
f) działalności agencji informacyjnych,
g) usług wydawniczych,
h) usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem pkt 33,
i) usług ochrony praw;
33) usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:
a) usług związanych z nagraniami na wszelkich nośnikach oraz z wszelkimi
filmami i usługami reklamowymi i promocyjnymi,
b) działalności agencji informacyjnych;
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34) zapewnienie personelu przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa
w pkt 30 lit. a, lub instytucje filozoficzne dla działalności, o której mowa
w pkt 18, 22, 23, 25, 27 i 29, w celu zapewnienia opieki duchowej;
35) usługi

w

zakresie

wynajmowania

lub

dzierżawienia

nieruchomości

o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek,
wyłącznie na cele mieszkaniowe;
36) usługi ubezpieczeniowe i usługi reasekuracyjne, wraz z usługami pośrednictwa
w świadczeniu tych usług, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku
z

wykonywaniem

umów

ubezpieczenia

lub

umów

gwarancji

ubezpieczeniowych;
37) usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz pośrednictwo
w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie
kredytami

lub

pożyczkami

pieniężnymi

przez

kredytodawcę

lub

pożyczkodawcę, pośrednictwo i wszelkie działania w zakresie gwarancji
kredytowych lub pożyczkowych lub innych form zabezpieczenia kredytu lub
pożyczki pieniężnej oraz zarządzanie tymi gwarancjami przez kredytodawcę
lub pożyczkodawcę, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku
z udzieleniem kredytu lub pożyczki pieniężnej;
38) usługi, łącznie z pośrednictwem, w zakresie udzielania poręczeń i wszelkich
innych zabezpieczeń i gwarancji transakcji finansowych i ubezpieczeniowych;
39) usługi, łącznie z pośrednictwem, w zakresie depozytów środków pieniężnych,
prowadzenia

rachunków

pieniężnych,

wszelkiego

rodzaju

transakcji

płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i innych
zbywalnych instrumentów finansowych;
40) usługi,

łącznie

z

pośrednictwem,

z

wyłączeniem

przechowywania

i zarządzania, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.5)), z zastrzeżeniem ust. 16.”,
b) dodaje się ust. 13 – 16 w brzmieniu:

55)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659,
Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1776.
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„13.

Dostawa towarów lub świadczenie usług nie korzystają ze zwolnienia,

o którym mowa w ust. 1 pkt 18, 22, 23, 25, 27 i 30 – 32, jeżeli:
1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej
zgodnie z ust. 1 pkt 18, 22, 23, 25, 27 i 30 – 32;
2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu dla podatnika,
przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności wobec podatników
niekorzystających z takiego zwolnienia.

14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 32, stosuje się, pod warunkiem
że podmioty świadczące usługi kulturalne lub dostarczające towary ściśle z tymi
usługami związane:
1) nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności,
a w przypadku ich osiągnięcia nie mogą one ulegać podziałowi, a tylko
przeznaczeniu na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, lub
2) pobierają ceny zatwierdzone, wskazane lub zalecane przez organizatora,
który utworzył instytucje kultury, lub przez inny organ władzy publicznej
lub urząd obsługujący ten organ albo też przez jednostki samorządu
terytorialnego, a jeżeli takie kategorie ceny nie są stosowane, pobierają
ceny nie wyższe niż za podobne usługi świadczone przez podmioty
nieobjęte takim zwolnieniem.

15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 36 – 40, nie mają zastosowania do:
1) czynności ściągania długów, w tym factoringu oraz innych czynności,
w wyniku których następuje przejęcie ryzyka niewywiązania się przez
dłużnika ze zobowiązania;
2)

usług doradztwa;

3)

usług w zakresie leasingu.

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40, nie ma zastosowania do usług
dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:
1) tytuł prawny do towarów;
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2) tytuł własności nieruchomości;
3) prawa

rzeczowe

dające

ich

posiadaczowi

prawo

do

korzystania

z nieruchomości;
4) udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne
prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;
5) prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości
oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników
i limitów

wielkości

produkcji

lub

emisji

zanieczyszczeń

(pochodne

instrumenty towarowe).”;

9) w art. 83 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dostaw armatorom morskim:
a) pełnomorskich
wycieczkowych

liniowców
itp.

pasażerskich,

jednostek

pełnomorskich

pływających

do

statków

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

tankowców

(PKWiU

ex 30.11.22.0),
c) pełnomorskich

chłodniowców,

z

wyłączeniem

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);”,
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b) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:
„14) usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11
należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele
osobiste załogi;
15) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków
wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych;”;

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

Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte
towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 7 oraz pkt 36 – 40, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku
gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest
terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów
eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których
wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.”;

11) w art. 90 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu
transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1
pkt 36 – 40, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.”;

12) w art. 113 w ust. 13 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii
elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym,”;

13) w art. 114 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu
samochodów

osobowych

z

kierowcą

(PKWiU

49.32.11.0),

może

wybrać

opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 %, po uprzednim
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pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca
miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.”;

14) w art. 120 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przez dzieła sztuki rozumie się:
a) obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane
w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów
architektonicznych,

inżynieryjnych,

przemysłowych,

komercyjnych,

topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła
artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju
pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701), (PKWiU
ex 90.03.13.0),
b) oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie
egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy,
w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego
procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub
fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
c) oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem
że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których
liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane
przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU
ex 90.03.13.0),
d) gobeliny (CN 5805 00 00), (PKWiU ex 13.92.16.0) oraz tkaniny ścienne
(CN 6304), (PKWiU ex 13.92.16.0) wykonane ręcznie na podstawie
oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich
liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
e) fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego
nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we
wszystkich rozmiarach oraz oprawach;”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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„4) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do
dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone
w pkt 1 – 3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102,
7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0,
ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).”;

15) załączniki nr 1 – 3 do ustawy otrzymują brzmienie określone odpowiednio
w załącznikach nr 1 – 3 do niniejszej ustawy;

16) uchyla się załącznik nr 4 do ustawy.

Art. 2. Zmiany w obowiązujących w dniu ogłoszenia niniejszej ustawy klasyfikacjach
statystycznych, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, oraz w kluczach
powiązań między tymi klasyfikacjami, wprowadzone po tym dniu, nie powodują zmian
w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli nie zostały określone w ustawie.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.
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