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Opracowano na
podstawie: Dz. U.
z 2019 r. poz.
1751, 2200, z 2020
r. poz. 568.

U S T AWA
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

w pkt 15 wyrazy „drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU
02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0)” zastępuje się wyrazami
„drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz
bambusa (CN 1401 10 00)”,

b)

pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:
„20) produktach rolnych – rozumie się przez to towary pochodzące
z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary,
o których mowa w art. 20 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1387, z późn. zm.3));
21) usługach rolniczych – rozumie się przez to:
a)

usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt,
z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6),
z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk
dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b)

usługi

związane

z leśnictwem

(PKWiU

ex

02.40.10),

z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie
przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

1)

2)

3)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks
karny skarbowy, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz ustawę z dnia
12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193,
2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495 i 1520.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394,
1495, 1622, 1649, 1655 i 1726.
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c)

usługi

wspomagające

rybactwo

(PKWiU

ex

03.00.7),

z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim
(PKWiU 03.00.71.0),
d)

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

c)

uchyla się pkt 27f,

d)

po pkt 27f dodaje się pkt 27g w brzmieniu:
„27g) czasopismach regionalnych lub lokalnych – rozumie się przez to
wydawnictwa periodyczne o tematyce regionalnej lub lokalnej, także
przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane
nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów
(numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie
przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu
w nakładzie

w wersji

drukowanej

nie

wyższym

niż

15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:
a)

periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło
informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub
zagranicznych,

przeznaczonych

dla

szerokiego

kręgu

czytelników,
b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

14.04.2020

©Kancelaria Sejmu

s. 3/48

f)

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

e)

pkt 30 otrzymuje brzmienie:
„30) ex – rozumie się przez to zakres towarów i usług węższy niż określony
odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie
Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej;”;

2)

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

wymienione

w klasyfikacji

w układzie

odpowiadającym

Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG)
nr 2658/87

z dnia

23 lipca

1987 r.

w sprawie

nomenklatury

taryfowej

i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256
z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie
przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury
scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce
publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub
kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.”;
3)

w art. 17:
a)

w ust. 1 uchyla się pkt 7 i 8,

b)

uchyla się ust. 1c–1h,

c)

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

d)
4)

uchyla się ust. 2a i 2b;

w art. 18c w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obowiązki tego podatnika w zakresie rozliczania podatku, w tym
w zakresie

sporządzania

deklaracji

podatkowych

oraz

informacji

podsumowujących, o których mowa w art. 100 ust. 1, a także w zakresie
prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji, na
potrzeby podatku;”;
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w art. 19a w ust. 5:
a)

w pkt 3:
–

lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex
4901 99 00 i 4903 00 00) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz
gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (CN 4902),”,

–

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

b)

w pkt 4 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„– wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy,”;

6)

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

7)

w art. 41:
a)

ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:
„2. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy,
innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka
podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.
2a. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy,
innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka
podatku wynosi 5%.”,

b)

ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do:
1)

dostawy,

budowy,

remontu,

modernizacji,

termomodernizacji,

przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów
budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego
społecznym programem mieszkaniowym;
2)

robót konserwacyjnych dotyczących:
a)

obiektów budownictwa

mieszkaniowego lub

ich części,

z wyłączeniem lokali użytkowych,
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b)

lokali

mieszkalnych

sklasyfikowanych

w budynkach

w Polskiej

niemieszkalnych

Klasyfikacji

Obiektów

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

ust. 12c otrzymuje brzmienie:
„12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni
przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa
w ust. 2,

stosuje

się

tylko

do

części

podstawy

opodatkowania

odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do
budownictwa

objętego

społecznym

programem

mieszkaniowym

w całkowitej powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2.”,
d)

po ust. 12c dodaje się ust. 12d–12f w brzmieniu:
„12d. Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 12,
rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej
elementów budynku lub jego części, inne niż remont.
12e. Przepisu ust. 12 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez
podatku wliczanych do podstawy opodatkowania świadczenia robót
konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.
12f. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy
towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU
56), z wyłączeniem sprzedaży w zakresie:
1)

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

2)

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

3)

posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone
z grupowań

wymienionych

w poz. 2

i 11 załącznika

nr 10 do

ustawy.”,
e)

ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Do towarów i usług będących przedmiotem czynności, o których
mowa w art. 5, niewymienionych w Nomenklaturze scalonej (CN) lub
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w klasyfikacjach

wydanych

na

podstawie

przepisów

o statystyce

publicznej, stosuje się stawkę podatku w wysokości 22%, z wyjątkiem tych,
dla których w przepisach ustawy lub przepisach wykonawczych wydanych
na jej podstawie określono inną stawkę.”,
f)

w ust. 14e w pkt 3 wyrazy „poz. 140–153, 174 i 175” zastępuje się
wyrazami „poz. 24–37, 50 i 51”,

g)
8)

uchyla się ust. 15;

w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:
„Rozdział 1a
Wiążąca informacja stawkowa
Art. 42a. Wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej „WIS”, jest decyzją
wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu
towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług,
która zawiera:
1)

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2)

klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu
Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu,
grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług niezbędną do:
a)

określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b)

stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b
ust. 4;

3)

stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.
Art. 42b. 1. WIS jest wydawana na wniosek:

1)

podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej;

2)

podmiotu

innego

niż

wymieniony

w pkt 1,

dokonującego

lub

zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a;
3)

zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r.
poz. 53, 730 i 1655) – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia
ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.
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2. Wniosek o wydanie WIS zawiera:
1)

imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub
adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer
umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;

2)

imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli
został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie
wniosku;

3)

określenie przedmiotu wniosku, w tym:
a)

szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich
identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą
scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską
Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,

b)

wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar
lub usługa,

c)

wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych
na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w ust. 4;

4)

informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku.
3. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, we wniosku

o wydanie WIS składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych

zeznań

oświadczenie

następującej

treści:

„Świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że
w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się
postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz
że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub
postanowieniu organu podatkowego.”. Treść oświadczenia zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W razie
złożenia fałszywego oświadczenia przepisu art. 42c ust. 1 nie stosuje się
w związku z wydaniem tej WIS.
4. Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru
albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia
stawki podatku.
5. Przedmiotem wniosku o wydanie WIS mogą być:
1)

towar albo usługa, albo
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towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na
jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.
6. Do wniosku o wydanie WIS dołącza się potwierdzenie wpłaty opłaty,

o której mowa w art. 42d ust. 1.
7. Do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się
do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi,
atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty
umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji
towaru albo usługi.
8. Na wezwanie organu wydającego WIS wnioskodawca jest obowiązany
do dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, próbki towaru,
w przypadku gdy jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji
towaru. W przypadku niedostarczenia próbki towaru w terminie określonym
w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie o pozostawieniu
wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.
9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie WIS, mając na względzie ujednolicenie
formy składanych wniosków oraz zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców.
Art. 42c. 1. WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, o których
mowa w art. 42b ust. 1, dla których została wydana, w odniesieniu do:
1)

towaru

będącego

przedmiotem

dostawy,

importu

lub

wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS
została doręczona;
2)

usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;

3)

towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność
podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została
doręczona.
2. W przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez

podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo
uchyleniem, przepisy art. 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się
odpowiednio.
3. W przypadku:
1)

czynności, o której mowa w art. 42a, dokonanej po dniu, w którym WIS
została

zamieszczona

w Biuletynie

Informacji

Publicznej

organu
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wydającego WIS, do podmiotu innego niż podmiot, o którym mowa
w ust. 1,
2)

zastosowania

na

potrzeby

podatku

klasyfikacji

towaru

według

Nomenklatury scalonej (CN), określonej dla tego towaru w wiążącej
informacji akcyzowej
– przepisy art. 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
Art. 42d. 1. Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 5 pkt 2, opłata za wniosek
o wydanie WIS jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej w ust. 1 i liczby
towarów oraz usług składających się, w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną
czynność podlegającą opodatkowaniu.
3. Opłata za wniosek o wydanie WIS stanowi dochód budżetu państwa.
4. Opłata za wniosek o wydanie WIS podlega zwrotowi:
1)

w całości – w przypadku wycofania wniosku;

2)

w części przekraczającej należną wysokość – w przypadku uiszczenia jej
w wysokości wyższej od należnej.
5. Zwrotu opłaty za wniosek o wydanie WIS dokonuje się nie później niż

w terminie 30 dni od dnia:
1)

wycofania wniosku;

2)

zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS – w przypadku,
o którym mowa w ust. 4 pkt 2.
Art. 42e. 1. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu

przeprowadzonych badań lub analiz, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku
o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.
2. Badania lub analizy mogą być wykonywane przez laboratoria jednostek
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane
laboratoria, Bibliotekę Narodową, a także instytuty naukowe Polskiej Akademii
Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na
podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium kraju, dysponujące
wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana za badania lub analizy
wykonywane

przez

laboratoria

jednostek

organizacyjnych

Krajowej

Administracji Skarbowej stanowi dochód budżetu państwa.
4. Na wezwanie organu wydającego WIS wnioskodawca jest obowiązany
do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, zaliczki na
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pokrycie opłaty, o której mowa w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia zaliczki
w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie
o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.
5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, i termin jej uiszczenia są
określane przez organ wydający WIS w drodze postanowienia, na które
przysługuje zażalenie.
6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać
rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub
analiz. W przypadku gdy badania lub analizy są przeprowadzane przez
laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej,
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać ryczałtowym
stawkom opłat określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 4
ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, jeżeli stawki te zostały określone
w tych przepisach.
7. W przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opłaty, o której
mowa w ust. 1, jest wyższa niż kwota opłaty określona w postanowieniu
wydanym na podstawie ust. 5, a także w przypadku gdy opłata jest nienależna,
zwrot kwoty nienależnej następuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia
postępowania w sprawie wydania WIS.
Art. 42f. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi,
w drodze rozporządzenia, sposób uiszczenia opłaty za wniosek o wydanie WIS
i opłaty, o której mowa w art. 42e ust. 1, mając na względzie zapewnienie
sprawnej obsługi wnioskodawców.
Art. 42g. 1. WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Do tego
terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4
Ordynacji podatkowej.
2. W sprawach dotyczących WIS stosuje się odpowiednio przepisy działu
IV Ordynacji podatkowej, z wyłączeniem rozdziałów 17, 18, 19 i 20.
Art. 42h. 1. WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów
prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi
będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi
przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów,
w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.
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2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienia albo uchyla
wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, w tym w wyniku wystąpienia
przesłanek, o których mowa w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej.
3. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z urzędu zmienia wydaną WIS,
w przypadku gdy nie jest ona zgodna z przepisami prawa w wyniku:
1)

przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN);

2)

przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji
taryfowej towarów;

3)

utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej (CN) wynikającą z:
a)

not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej,

b)

wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

c)

decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not
wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu
Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację
ustanowioną na podstawie Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy
Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. (Dz. U.
z 1978 r. poz. 43);

4)

błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa
materialnego.
4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przejąć do dalszego

prowadzenia, w drodze postanowienia, wszczęte przez Dyrektora Krajowej
Informacji Skarbowej postępowanie w sprawie zmiany WIS.
Art. 42i. WIS, wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje Szefa Krajowej
Informacji Skarbowej o zmianie albo uchyleniu WIS oraz decyzje Dyrektora
Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS, po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we wniosku
o wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, są
zamieszczane, bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej
Informacji Skarbowej.”;
9)

w art. 43 w ust. 20 wyrazy „poz. 163” zastępuje się wyrazami „poz. 47”;
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10) w art. 46:
a)

w pkt 1 wyrazy „Nomenklatury Scalonej (CN)” zastępuje się wyrazami
„Nomenklatury scalonej (CN)”,

b)

w pkt 2 wyrazy „Nomenklatury Scalonej (CN)” zastępuje się wyrazami
„Nomenklatury scalonej (CN)”;

11) w art. 83 w ust. 1:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dostaw i importu:
a)

jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu
i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów
handlowych,

przemysłowych

lub

do

połowów,

w tym

w szczególności:
–

pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich łodzi
wycieczkowych

oraz

podobnych

jednostek

pływających,

zaprojektowanych głównie do przewozu osób; pełnomorskich
promów wszelkiego rodzaju (CN 8901 10 10),
–

pełnomorskich tankowców (CN 8901 20 10),

–

pełnomorskich chłodniowców, innych niż objęte podpozycją
8901 20 (CN 8901 30 10),

–

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

–

pełnomorskich
przetwórni

statków

oraz

rybackich,

pełnomorskich

pełnomorskich
pozostałych

statków
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),
–
b)

pełnomorskich lodołamaczy (CN ex 8906 90 10),
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);”,
b)

uchyla się pkt 2,
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pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:
„14) usług związanych z obsługą jednostek pływających, o których mowa
w pkt 1, należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług
świadczonych na cele osobiste załogi;
15) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji
jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, oraz ich części
składowych;”;

12) w art. 86 w ust. 2 w pkt 4:
a)

w lit. a skreśla się wyrazy „lub 8”,

b)

w lit. b skreśla się wyrazy „lub 7”;

13) w art. 99:
a)

w ust. 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach
dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa
w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności
bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych
okresów, kwoty 50 000 zł,”,

b)

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

c)

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

d)

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

14) uchyla się art. 101a;
15) w art. 102 uchyla się ust. 3;
16) w art. 105a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano
dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy,
odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego
zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na
dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy
podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby
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przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego
rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu
skarbowego.”,
b)

w ust. 3:
–

pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) do nabycia towarów, o których mowa w poz. 92 załącznika
nr 15 do ustawy, jeżeli:
a)

nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach
gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów
używanych przez podatników nabywających te towary, do
napędu tych pojazdów,

b)

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

2)

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

–

uchyla się pkt 3 i 4,

–

dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota
należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1292 i 1495);
6)

do nabycia towarów, za które podatnik dokonał zapłaty
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.”;

17) uchyla się art. 105b–105d;
18) w art. 106e:
a)

w ust. 1:
–

pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których
obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub
podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi
– wyrazy „odwrotne obciążenie”;”,
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po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:
„18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi
kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na
rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług,
o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy
„mechanizm podzielonej płatności”;”,

b)

w ust. 4 uchyla się pkt 1,

c)

dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:
„12. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę
z naruszeniem ust. 1 pkt 18a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik
urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe
w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę
towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do
ustawy, wykazanej na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które
za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo
za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie
ustala się.
13. Przepisu

ust. 12 nie

stosuje

się,

jeżeli

zapłata

kwoty

odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub
świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej
na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.”;
19) w art. 108 uchyla się ust. 4;
20) w art. 108a:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:
„1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi
wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą,
w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa
w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.
1b. Podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa
w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty
należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności.
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1c. Przepisy ust. 1–1b stosuje się odpowiednio do płatności, o których
mowa w art. 19a ust. 8. W takim przypadku w komunikacie przelewu,
o którym mowa w ust. 3, podatnik w miejsce informacji, o której mowa
w ust. 3 pkt 3, wpisuje wyraz „zaliczka”.
1d. W przypadku

dokonania

potrącenia,

o którym

mowa

w art. 498 Kodeksu cywilnego, przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się
w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.
1e. Przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w przypadku dokonywania
płatności

kwoty należności

wynikającej

z faktury dokumentującej

transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 i 1572),
jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień
dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny
zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub jednoosobową
spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi
wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł
umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.”,
b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a. W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego
dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie
dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej
niż jednej faktury.
3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, komunikat przelewu,
o którym mowa w ust. 3:
1)

obejmuje wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego
dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie
dłuższym niż jeden miesiąc;

2)

zawiera kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych
w fakturach, o których mowa w pkt 1.
3c. W przypadku,

o którym

mowa

w ust. 3a,

w komunikacie

przelewu, o którym mowa w ust. 3, w miejsce informacji, o której mowa
w ust. 3 pkt 3, wpisuje się okres, za który dokonywana jest płatność.”,
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dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności
z naruszeniem ust. 1a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu
celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości
odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub
usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze,
której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam
czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za
przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie
ustala się.
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca
rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona
z naruszeniem ust. 1a.”;

21) w art. 108b:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, służy zażalenie.”,

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji,
wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT:
1)

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

2)

w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:
a)

zobowiązanie

podatkowe

z tytułu

podatków

i należności,

o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, nie zostanie wykonane,
w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych
zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających
na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić
egzekucję zobowiązań podatkowych, lub
b)

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

dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub spółki handlowej
niemającej osobowości prawnej z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
mogą wystąpić również osoby, które były wspólnikami tych spółek.
Przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.”;

22) w art. 108c w ust. 1 skreśla się wyrazy „art. 105a ust. 1,”;
23) po art. 108d dodaje się art. 108e i art. 108f w brzmieniu:
„Art. 108e. Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą
usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy
nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek
rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.
Art. 108f. 1. Na wniosek podatnika nieposiadającego siedziby działalności
gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium kraju naczelnik drugiego urzędu skarbowego dokonuje zwrotu
poniesionych przez podatnika kosztów obsługi rachunków, o których mowa
w art. 108e, oraz rachunków VAT prowadzonych dla tych rachunków.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, przysługuje do wysokości
kosztów wynikających z wykorzystywania rachunków, o których mowa
w art. 108e, oraz prowadzonych dla nich rachunków VAT do celów
obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa
w art. 108a ust. 1a.
3. Wniosek o zwrot kosztów może być składany za okresy kwartalne,
półroczne lub roczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie,
za który składany jest wniosek.
4. We wniosku o zwrot kosztów określa się kwotę, o którą ubiega się
podatnik, oraz numer rachunku rozliczeniowego lub numer imiennego rachunku
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać
dokonany zwrot kosztów.
5. Do wniosku o zwrot kosztów dołącza się dokumenty potwierdzające
wysokość poniesionych przez podatnika kosztów.
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6. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest w złotych
polskich na rachunek rozliczeniowy podatnika lub imienny rachunek
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany we wniosku, w
terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
7. W razie uzasadnionych wątpliwości dotyczących wniosku o zwrot
kosztów lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik drugiego urzędu
skarbowego zwraca się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zwrot kosztów, o których mowa
w ust. 1, może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 oraz
w wysokości kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni
od dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień. Od kwot zwróconych w terminie
późniejszym niż określony w ust. 6 nie przysługują odsetki za zwłokę.
9. Odmowa zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze
postanowienia, na które służy zażalenie.
10. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–9 do wniosków o zwrot kosztów
stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej.”;
24) w art. 113 w ust. 13 w pkt 1 w lit. b w tiret pierwszym wyrazy „(PKWiU
35.11.10.0)” zastępuje się wyrazami „(CN 2716 00 00)”;
25) w art. 120 w ust. 1:
a)

w pkt 1:
–

w lit. a skreśla się wyrazy „ , (PKWiU ex 90.03.13.0)”,

–

w lit. b skreśla się wyrazy „ , (PKWiU ex 90.03.13.0)”,

–

w lit. c skreśla się wyrazy „ , (PKWiU ex 90.03.13.0)”,

–

lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) gobeliny (CN 5805 00 00) oraz tkaniny ścienne (CN 6304)
wykonane

ręcznie

na

podstawie

oryginalnych

wzorów

dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest
ograniczona do 8 egzemplarzy,”,
b)

w pkt 4 skreśla się wyrazy „ , (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0,
ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0)”;

26) uchyla się załącznik nr 2 do ustawy;
27) załącznik nr 3 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do
niniejszej ustawy;
28) załącznik nr 10 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do
niniejszej ustawy;
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29) uchyla się załącznik nr 11 do ustawy;
30) załącznik nr 12 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do
niniejszej ustawy;
31) uchyla się załączniki nr 13 i 14 do ustawy;
32) dodaje się załącznik nr 15 do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku
nr 4 do niniejszej ustawy.
Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 13:
a)

w § 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9
w brzmieniu:
„9) organ właściwy w sprawach zmiany albo uchylenia wiążącej
informacji stawkowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, z późn. zm.5)).”,

b)

§ 2a otrzymuje brzmienie:
„§ 2a. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem
podatkowym – jako:
1)

organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji
przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1
i art. 14e § 1a;

2)

organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wydawania
wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

organ odwoławczy od decyzji wydawanych w sprawach, o których
mowa w pkt 2;

4)

organ właściwy w sprawach zmiany wiążącej informacji stawkowej,
w przypadkach, o których mowa w art. 42h ust. 3 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.”;

4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924,
1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655 i 1667.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193,
2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520 i 1751.
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w art. 14b:
a)

po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. W zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi,
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, nie wydaje się interpretacji indywidualnych.”,

b)

§ 5e otrzymuje brzmienie:
„§ 5e. Na postanowienia wydane na podstawie § 1a, 5 i 5b przysługuje
zażalenie.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2187, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 62b w ust. 2:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wpłaty:
a)

na rachunek urzędu skarbowego:
–

podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów
i usług

z tytułu

importu

towarów,

dodatkowego

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

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

–

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

–

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

–

należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych
należności,

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2243
i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875, 1074, 1358, 1495, 1501, 1520, 1622, 1649, 1667 i 1696.
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b)

należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.7)), oraz
należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy,
do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń
Społecznych;”,

b)

pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) realizacji

zajęcia

na

podstawie

administracyjnego

tytułu

wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności, o których mowa
w pkt 2;”,
c)

dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) przekazania przez bank środków pieniężnych na prowadzony w tym
samym banku wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem
rozliczeniowym, służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT
(rachunek techniczny) – w przypadku, o którym mowa w art. 62e
ust. 3 pkt 2.”;

2)

w art. 62d w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia należności innych niż
wymienione w art. 62b ust. 2 pkt 2.”;

3)

w art. 62e ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku niewskazania przez posiadacza rachunku VAT innego
rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku, bank przed zamknięciem
rachunku VAT:
1)

uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten rachunek VAT
tego posiadacza, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, na
dzień zamknięcia rachunku VAT – zgodnie z informacją o postanowieniu,
o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, albo

2)

dokonuje przekazania środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku
VAT na dzień zamknięcia tego rachunku, na prowadzony w tym samym
banku wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym,

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 303, 730,
1495, 1553, 1590 i 1655.
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służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny) –
jeżeli na dzień rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, dla którego
prowadzony jest ten rachunek VAT, nie posiada informacji o
postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 53 § 30c otrzymuje brzmienie:
„§ 30c. Użyte

w rozdziale

6 kodeksu

określenia

„informacja

podsumowująca” oraz „mechanizm podzielonej płatności” mają znaczenie
nadane im w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.9)).”;
2)

po art. 57b dodaje się art. 57c w brzmieniu:
„Art. 57c. § 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności
kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej
płatności,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego
w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1000, 1495 i 1556) w załączniku do ustawy w części I ust. 17 otrzymuje
brzmienie:
„
17. Zgoda wydawana przez organ
podatkowy na podstawie
przepisów prawa podatkowego

8)
9)

10)

30 zł zgoda wydana na podstawie
art. 108b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174, z późn.
zm.10))

”.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2192,
2193, 2227 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 694, 1520, 1556 i 1694.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193,
2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520 i 1751.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193,
2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520 i 1751.
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Art. 6. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018 i 1520) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w art. 2 w pkt 2 w lit. a:
a)

w ust. 1 w pkt 2 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się
wyraz „lub” i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej
płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od
towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu
podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.”,

b)

w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez
pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność
została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.”;

2)

w art. 3 w pkt 2 w lit. a:
a)

w ust. 1 w pkt 2 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się
wyraz „lub” i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej
płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od
towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu
podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.”,

b)

w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez
pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność
została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.”.

Art. 7. 1. Przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c
i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 2, 2a, 12, 12c–12f, 13
i ust. 14e pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15, art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b
tiret pierwsze i art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a–d i pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz
załączników nr 3, 10 i 12 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. przepisy
art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c i pkt 4 lit. b tiret drugie,
art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 2, 2a, 12, 12c, 13 i ust. 14e pkt 3, art. 43 ust. 20,
art. 83 ust. 1 pkt 1,

2,

14

i 15,

art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b

tiret

pierwsze
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i art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a–d i pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz załącznika nr 2,
załącznika nr 3, z wyłączeniem poz. 72–75, załącznika nr 10, z wyłączeniem poz. 32–
35, oraz załącznika nr 12 do ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu
dotychczasowym.
3. Do wiążących informacji stawkowych, zwanych dalej „WIS”, wydawanych
przed dniem 1 lipca 2020 r.:
1)

nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 pkt 2 oraz załącznika nr 2 do ustawy
zmienianej

w art. 1,

w brzmieniu

dotychczasowym,

a także

przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym,
2)

stosuje się przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c
i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 2, 2a, 12, 12c–12f, 13
i ust. 14e

pkt 3,

art. 43 ust. 20,

art. 83 ust. 1 pkt 1,

14

i 15,

art. 113

ust. 13 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a–d i pkt 4 ustawy
zmienianej w art. 1 oraz załączników nr 3, 10 i 12 do ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
– z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 i 4.
4. WIS wydana przed dniem 1 lipca 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec
podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego
przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po
dniu 30 czerwca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu,
z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3.
5. W przypadku gdy WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej organu wydającego WIS przed dniem 1 lipca 2020 r., do podmiotu innego
niż podatnik, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy
art. 14k–14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.11)) stosuje się odpowiednio w odniesieniu do
czynności, o której mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 1, dokonanej po dniu
30 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4.

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924,
1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200.
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Art. 8. 1. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
stosuje się stawkę podatku w wysokości 5% w odniesieniu do następujących towarów
i usług:
1)

książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego,
drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary
objęte następującymi CN:
a)

książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet
w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901),

b)

gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały
reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4902),

c)

książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN
4903 00 00),

d)

nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN
4904 00),

e)

mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów,
włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane
(CN 4905),

f)

pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami
i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911);

2)

dyski,

taśmy,

półprzewodnikowe

urządzenia

pamięci

trwałej,

„karty

inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet
nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając
produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa
w pkt 1 (CN ex 8523);
3)

dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz
c–e, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze
składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.
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2. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. stosuje się
stawkę podatku w wysokości 8% w odniesieniu do następujących towarów i usług:
1)

książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego,
drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary
objęte następującymi CN:
a)

gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały
reklamowe, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex
4902),

b)

pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami
i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych
lub lokalnych (ex 4911);

2)

dyski,

taśmy,

półprzewodnikowe

urządzenia

pamięci

trwałej,

„karty

inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet
nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając
produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa
w pkt 1 (CN ex 8523);
3)

dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 oraz
ust. 1 pkt 1 lit. b oraz f, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub
w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania
muzyki.
3. W przypadku WIS wydanej przed dniem 1 lipca 2020 r. w odniesieniu do

towarów i usług, o których mowa w ust. 1 i 2, WIS wiąże organy podatkowe wobec
podmiotów, o których mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dla których
została wydana w odniesieniu do:
1)

towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego
nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;

2)

usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;

3)

towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą
opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.
4. W przypadku gdy WIS wydana w odniesieniu do towarów i usług, o których

mowa w ust. 1 i 2, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu
wydającego WIS przed dniem 1 lipca 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik,
o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 14k–14m
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio
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w odniesieniu do czynności, o której mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 1,
dokonanej po dniu zamieszczenia WIS w tym Biuletynie.
Art. 9. 1. Na wniosek podmiotu wpisanego do wykazu, o którym mowa
w art. 105c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym,
właściwy dla tego podmiotu naczelnik urzędu skarbowego dokonuje zwrotu złożonej
kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy.
2. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 1, jest zwracana w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wniosku o jej zwrot.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)

wskazanie kwoty zwrotu kaucji gwarancyjnej;

2)

wskazanie formy złożonej kaucji gwarancyjnej, której dotyczy zwrot;

3)

dane adresowe gwaranta, w tym adres jego siedziby oraz numer gwarancji –
w przypadku kaucji gwarancyjnej złożonej w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej;

4)

nazwę banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ich
dane adresowe, w tym adres siedziby banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej oraz numer upoważnienia – w przypadku kaucji
gwarancyjnej

złożonej

w formie

upoważnienia

organu

podatkowego,

potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową,
do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej,
środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku
lub w tej kasie;
5)

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

1)

w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębnionym rachunku urzędu
skarbowego – następuje na rachunek podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek tego podmiotu
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
wskazany we wniosku w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej, albo na inny
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rachunek w takim banku lub w takiej kasie, wskazany przez ten podmiot po
złożeniu tego wniosku;
2)

w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub pisemnego
nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank
lub

spółdzielczą

kasę

oszczędnościowo-kredytową,

do

wyłącznego

dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami
pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej
kasie – następuje przez zwrot dokumentu poświadczającego udzielenie gwarancji
lub upoważnienia.
5. Zwrotu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się
w przypadku:
1)

wszczęcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa:
a)

postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja
gwarancyjna – do zakończenia tego postępowania, lub

b)

kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja
gwarancyjna – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli,
jeżeli w tym terminie nie wszczęto postępowania podatkowego;

2)

wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy
kaucja gwarancyjna – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia tej
kontroli, a jeżeli w tym terminie doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy
kaucja gwarancyjna – do zakończenia tego postępowania;

3)

wszczęcia postępowania kontrolnego, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do
zakończenia tego postępowania;

4)

złożenia wniosku o zwrot kaucji gwarancyjnej, jeżeli został on złożony po dniu
31 grudnia 2024 r.
6. W przypadku powstania po złożeniu kaucji gwarancyjnej u podmiotu,

o którym mowa w ust. 1, zaległości podatkowej w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa kaucję gwarancyjną przeznacza się na pokrycie tej zaległości,
z wyłączeniem zaległości, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty zgodnie
z art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące zaliczania nadpłat
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stosuje się odpowiednio, z tym że zaliczenie kaucji gwarancyjnej na poczet zaległości
podatkowej następuje z dniem powstania zaległości podatkowej.
7. Od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu
pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego przysługują
odsetki za okres od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia zwrotu kaucji gwarancyjnej lub
zaliczenia jej na poczet zaległości podatkowej, o którym mowa w ust. 6. Przepis
ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Stawka odsetek jest równa 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie
z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
9. Odsetki podlegają zwrotowi wraz z kwotą kaucji gwarancyjnej na zasadach
właściwych dla zwrotu kaucji gwarancyjnej.
10. W sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, w tym
z odsetkami, o których mowa w ust. 7, wydaje się postanowienie, na które służy
zażalenie.
11. Postanowienie, o którym mowa w ust. 10, wydaje się niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej,
w tym z odsetkami.
12. W zakresie szczegółowych zasad naliczania odsetek od kwoty przyjętej
kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 105b ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym.
Art. 10. W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych
w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, dokonanych:
1)

przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub
faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.,

2)

po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed
dniem 1 listopada 2019 r.

– stosuje się przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 1c–1h i 2–2b, art. 18c ust. 1 pkt 1,
art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a i b,

art. 99

ust. 9,

art. 101a,

art. 102 ust. 3,

art. 106e

ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1 oraz art. 108 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym.
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Art. 11. Podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
składali deklaracje za okresy kwartalne, a po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
są obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, składają deklaracje za
okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2020 r.
Art. 12. Do podatników, o których mowa w art. 105a ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, na rzecz których przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13
do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 13. Przepis art. 108a ust. 1e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie również do płatności realizowanych
w zakresie

umów

o partnerstwie

publiczno-prywatnym,

o których

mowa

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 i 1572), zawartych w wyniku postępowań wszczętych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 14. 1. Przepisy art. 22p ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn.
zm.12)), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15d ust. 1 pkt 3 i ust. 2
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.13)), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają
zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu
31 grudnia 2019 r.
2. Przepisów art. 22p ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz
art. 15d ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do płatności
dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem
1 stycznia 2020 r.
Art. 15. 1. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655),
12)

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394,
1495, 1622, 1649, 1655 i 1726.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018,
1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649 i 1655.
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wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, którego przedmiot jest
objęty zakresem załącznika nr 15 do ustawy zmienianej w art. 1, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy składając oferty, poinformowali, że wybór ich ofert będzie
prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, do podania:
1)

informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku
udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2)

nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku;

3)

kwoty podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny
złożonej oferty, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty.
2. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego podał

informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia
publicznego,

obowiązku

podatkowego

na

podstawie

ustawy

zmienianej

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zamawiający dolicza do ceny
ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług.
3. W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kwota wynagrodzenia wykonawcy ulega
podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług, którą wykonawca obowiązany
jest rozliczyć w miejsce zamawiającego na podstawie przepisów ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wynagrodzenia
wykonawcy wypłacanego na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę po
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 16. Dotychczasowe

przepisy

wykonawcze

wydane

na

podstawie

art. 99 ust. 14 oraz art. 106o ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia
wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 99 ust. 14 oraz art. 106o ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez
24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na
podstawie tych przepisów.
Art. 17. 1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na
realizację zadań, o których mowa w przepisach art. 42a–42i ustawy zmienianej
w art. 1, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi:
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1)

w 2019 r. – 15 076 000 zł;

2)

w 2020 r. – 25 184 000 zł;

3)

w 2021 r. – 26 741 000 zł;

4)

w 2022 r. – 27 536 000 zł;

5)

w 2023 r. – 27 596 000 zł;

6)

w 2024 r. – 27 671 000 zł;

7)

w 2025 r. – 27 687 000 zł;

8)

w 2026 r. – 27 764 000 zł;

9)

w 2027 r. – 27 782 000 zł;
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10) w 2028 r. – 27 862 000 zł.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych monitoruje wykorzystanie
limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący,
o którym mowa w ust. 3.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na
dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz
w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1,
przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca
danego kwartału została przekroczona:
1)

po pierwszym kwartale – co najmniej o 20%,

2)

po dwóch kwartałach – co najmniej o 15%,

3)

po trzech kwartałach – co najmniej o 10%

– minister właściwy do spraw finansów publicznych stosuje mechanizm korygujący
polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań przez organ podatkowy.
Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem:
1)

art. 6 i art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

2)

art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c, które wchodzą w życie z dniem
1 lipca 2020 r.
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Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1751)
„Załącznik nr 3
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W
WYSOKOŚCI 7%
Poz.

CN lub
PKWiU 2015

Nazwa towaru (grupy towarów)

CN

Towary spożywcze

1

ex 09

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy – z wyłączeniem
towarów objętych CN:
1)0901 Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy;
substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji,
2)0902 Herbata, nawet aromatyzowana,
3)0903 00 00 Maté (herbata paragwajska)

2

ex 17

Cukry i wyroby cukiernicze – z wyłączeniem towarów objętych CN 1704
Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

3

ex 2101

Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje
i koncentraty

4

2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy
korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

5

ex 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone –
z wyłączeniem tłuszczów złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych
(miksów), wyrobów seropodobnych (analogów serów), produktów o
rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% oraz preparatów do
początkowego żywienia niemowląt, w tym mleka początkowego, preparatów
do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleka następnego, mleka i mleka
modyfikowanego dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)

6

ex 3503

Żelatyna i jej pochodne

CN
7

Towary zwykle używane w rolnictwie

ex 01

Zwierzęta żywe – wyłącznie:
1)0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe,
2)0102 Bydło żywe,
3)0103 Świnie żywe,
4)0104 Owce i kozy, żywe,
5)0105 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus,
kaczki, gęsi, indyki i perliczki,
6)ex 0106 – króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi
(wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla
ociemniałych

ex 06

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i
liście ozdobne – z wyłączeniem towarów objętych CN 0604 Liście, gałęzie i
pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy,
mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże,
suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

8

9

ex 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe
lub lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem towarów przeznaczonych do
spożycia przez ludzi

10

bez względu
na CN

Nawozy i środki ochrony roślin – zwykle przeznaczone do wykorzystania
w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i
domowych
14.04.2020
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bez względu
na CN

12

bez względu
na CN
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Sznurek do maszyn rolniczych

Ziemia ogrodnicza
Towary związane z ochroną zdrowia

13

bez względu
na CN

Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

14

bez względu
na CN

Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399, 959, 1495, 1542, 1556 i
1590) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii
Europejskiej lub Komisję Europejską

15

bez względu
na CN

Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych
i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na
które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do
rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października
2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231)

CN

16

ex 2201

ex 49

Pozostałe towary
Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i
wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka
słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg – wyłącznie woda dostarczana
za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami
transportu

17

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego,
drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte
następującymi CN:
1) ex 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające
materiały reklamowe – z wyłączeniem czasopism regionalnych lub
lokalnych,
2) ex 4911 Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi
obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism
regionalnych lub lokalnych

18

Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty
inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk,
nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale
wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje objęte
poz. 17

ex 8523

PKWiU 2015

Usługi (grupa usług)

19

ex 01.6

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z
wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyłączeniem: usług podkuwania
koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex
01.62.10.0)

20

02.10.20.0

Usługi związane ze szkółkami leśnymi

21

ex 02.40.10

Usługi związane z leśnictwem – z wyłączeniem: patrolowania lasów
wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex
02.40.10.3)

22

ex 03.00.7

Usługi wspomagające rybactwo – z wyłączeniem usług związanych
z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)
14.04.2020
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23

ex 10.39.14.0

Warzywa i owoce, krojone i zapakowane – wyłącznie: obieranie i cięcie
warzyw, mieszanie świeżych sałat

24

36.00.20.0

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem
sieci wodociągowych

25

36.00.30.0

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci
wodociągowych

26

ex 37

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

27

38.11.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne,
nadających się do recyklingu

28

38.11.2

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne,
nienadających się do recyklingu

29

38.11.6

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów
innych niż niebezpieczne

30

38.12.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

38.12.30.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów
niebezpiecznych nadających się do recyklingu

38.21.10.0

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich
ostatecznego usunięcia

33

38.21.2

Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

34

38.22.19.0

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

38.22.2

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych
i pozostałych odpadów niebezpiecznych

39.00.1

Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem

39.00.2

Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w
zakresie kontroli zanieczyszczeń

38

49.10

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

39

49.31

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

40

49.32

Usługi taksówek

41

49.39

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

50.10.1

Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego
zasięgu

43

50.30.1

Transport wodny śródlądowy pasażerski

44

50.30.20.0

Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej, z załogą

45

51.10.1

Transport lotniczy pasażerski

46

51.10.20.0

Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą

47

55

Usługi związane z zakwaterowaniem

48

bez względu
na symbol
PKWiU

Usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru
programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii
i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług
polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez
korzystającego z usługi czasie*)

49

75

Usługi weterynaryjne

31
32

35
36
37

42
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50

81.29.12.0

Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

51

81.29.13.0

Pozostałe usługi sanitarne

52

81.30

Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

53

ex 85.60.10.0 Usługi wspomagające edukację – wyłącznie usługi świadczone przez
instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
nie są zwolnione od podatku
ex 91.01

Usługi bibliotek i archiwów – wyłącznie w zakresie wypożyczania
wydawnictw wymienionych w poz. 17 i 18 oraz w poz. 19 i 20 załącznika nr
10

55

93.11.10.0

Usługi związane z działalnością obiektów sportowych

56

95.23.10.0

Usługi naprawy obuwia i wyrobów skórzanych

95.29.11.0

Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku
domowego

58

95.29.12.0

Usługi naprawy rowerów

59

96.02.11.0

Usługi fryzjerskie damskie

60

96.02.12.0

Usługi fryzjerskie męskie

61

ex 96.02.14.0 Usługi fryzjerskie świadczone w domu

62

96.03

54

57

Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów
pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną

bez względu
na PKWIU

Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1231) wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie
licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania

bez względu
na PKWIU

Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:
1)na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
2)do obiektów kulturalnych

65

bez względu
na PKWIU

Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do
wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

66

bez względu
na PKWIU

Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury
– wyłącznie w zakresie wstępu

67

bez względu
na PKWIU

Wstęp na imprezy sportowe

68

bez względu
na PKWIU

Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu

69

bez względu
na PKWIU

Usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 13

70

bez względu
na PKWIU

Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy
weterynarii

bez względu
na PKWIU

Odpłatność za przewóz podręcznego bagażu, realizowany łącznie z
przewozem pasażera przy świadczeniu usług, o których mowa w poz. 38, 39
i 41

bez względu
na PKWIU

Dostarczanie drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 17 oraz objętych
poz. 19 pkt 2 i 6 załącznika nr 10, z wyłączeniem publikacji, które w całości

63

64

71

72
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lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do
odsłuchania muzyki
73
*)

bez względu
na PKWIU

Usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku
do wyrobów, o których mowa w poz. 13

Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.

Ob j aś n ie ni a:
1)

Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub
opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

2)

Usługi transportu pasażerskiego obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu, również
zwierzęcia, za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest
traktowany jako podręczny bagaż.”
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Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1751)
„Załącznik nr 10
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W
WYSOKOŚCI 5%

Poz.

CN lub
PKWiU
2015

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

CN

Towary spożywcze

1

02

Mięso i podroby jadalne

2

ex 03

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem
homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308

3

04

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty
pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

4

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach,
świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

5

07

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

6

08

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

7

10

Zboża

8

11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

9

ex 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe
lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia
przez ludzi

10

ex 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich
rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub
roślinnego – wyłącznie jadalne

11

ex 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych
bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem:
1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,
2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN
1603 00 i CN 1605

12

19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

13

ex 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części
roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu
powyżej 1,2%

14

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze,
homogenizowane

15

2105 00

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

16

ex 2106

Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby
seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia
niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia
niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci,
o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia
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Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające
dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i
pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i
warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty:
1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem
produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego,
warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu
surowcowego,
3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe,
preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i
mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do
CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych
pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub
większej (CN 2202 99 11),
b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy;
napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych
działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)
18

bez
względu na
CN

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o
których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia

CN

Pozostałe towary

ex 49

19

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego,
drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte
następującymi CN:
1) ex 4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet
w pojedynczych arkuszach – z wyłączeniem ulotek,
2) ex 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające
materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,
3) 4903 00 00 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania,
4) 4904 00 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub
oprawione,
5) 4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów,
włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane,
6) ex 4911 Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi
obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne

20

ex 8523

Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty
inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk,
nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale
wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje objęte poz.
19

21

9619 00

Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt
oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału

22

bez
względu na
CN

Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów
medycznych
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bez
względu na
CN
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Foteliki do przewozu dzieci w samochodach

PKWiU
2015

24

bez
względu na
PKWiU

Usługi (grupa usług)
Dostarczanie drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 19, z wyłączeniem:
– publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści
wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki,
– czasopism regionalnych lub lokalnych ex 4902,
– czasopism regionalnych lub lokalnych ex 4911

Ob j aś n ie ni e:
1)

Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub
opodatkowanych stawką 0%.”
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Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1751)
„Załącznik nr 12
LISTA TOWARÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD
PODATKU OKREŚLONE W ART. 113 UST. 1 I 9 USTAWY
Poz.

CN

Nazwa towaru (grupy towarów)
Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali

1

ex 71

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie
towary objęte CN:
ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w
stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1)proszek srebra,
2)srebro techniczne czyste,
3)srebro o wysokiej czystości,
4)stopy srebra,
5)srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z
wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze
srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów
ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach,
drutów, prętów, kształtowników, rur;
ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub
półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1)proszek złota,
2)złoto technicznie czyste,
3)złoto o wysokiej czystości,
4)złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota
(także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także
pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w
postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
5)stopy złota;
ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci
proszku – wyłącznie:
1)proszek platyny,
2)proszek palladu,
3)proszek irydu,
4)proszek rodu,
5)platyna technicznie czysta,
6)pallad technicznie czysty,
7)iryd technicznie czysty,
8)rod technicznie czysty,
9)platyna o wysokiej czystości,
10) pallad o wysokiej czystości,
11) iryd o wysokiej czystości,
12) rod o wysokiej czystości,
13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z
platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz
półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm,
pasów, drutów, prętów, rur,
14) stopy platyny,
15) stopy palladu,
16) stopy irydu;
– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych
metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale
szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych
zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:
1)złom złota,
14.04.2020
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2)odpady srebra,
3)złom srebra,
4)złom platyny,
5)złom palladu,
6)złom irydu;
– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub
platerowanego metalem szlachetnym;
– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu
szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z
wyłączeniem:
1)dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
2)wyrobów kultu religijnego;
– 7118 – Monety

2

ex 9602

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione
oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z
wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz
pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione
ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny
objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie
wyroby z bursztynu

3

ex 9706 00 00

Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna
”
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Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1751)
„Załącznik nr 15

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1,
ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY
Poz.

Symbol PKWiU

1
2
3

05.10.10.0
05.20.10.0
ex 10.4

4
5
6
7

19.10.10.0
19.20.11.0
19.20.12.0
ex 20.59.12.0

8

ex 20.59.30.0

9

ex 22.21.30.0

10
11
12
13
14

24.10.12.0
24.10.14.0
24.10.31.0
24.10.32.0
24.10.35.0

15

24.10.36.0

16
17

24.10.41.0
24.10.43.0

18

24.10.51.0

19

24.10.52.0

20
21

24.10.61.0
24.10.62.0

22
23

24.10.65.0
24.10.66.0

24

24.10.71.0

25

24.10.73.0

26

24.20.11.0

27

24.20.12.0

28

24.20.13.0

Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny (lignit)
Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
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
Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety
z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych,
nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
Żelazostopy
Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej
z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane,
powlekane lub pokrywane
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
platerowane, powlekane lub pokrywane
Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub
wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco
walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco
lub wyciskane, ze stali niestopowej
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub
wyciskane, z pozostałej stali stopowej
Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu,
ze stali
Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń
ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
14.04.2020
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29

24.20.31.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane,
o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy
zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy
zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane,
powlekane lub pokrywane
Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z
wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

30

24.20.33.0

31

24.20.34.0

32
33
34
35
36

24.20.40.0
24.31.10.0
24.31.20.0
24.32.10.0
24.32.20.0

37
38
39
40
41

24.33.11.0
24.33.20.0
24.34.11.0
24.41.10.0
ex 24.41.20.0

42
43
44

24.41.30.0
bez względu na
symbol PKWiU
ex 24.41.40.0

45

ex 24.41.50.0

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

24.42.11.0
24.43.11.0
24.43.12.0
24.43.13.0
24.44.12.0
24.44.13.0
24.44.21.0
24.44.22.0
24.44.23.0
24.45.11.0
ex 24.45.30.0

57

ex 25.11.23.0

58

ex 25.93.13.0

59

ex 26.11.30.0

60
61

26.20.1
ex 26.20.21.0

Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

62

ex 26.20.22.0

Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

63

ex 26.30.22.0

64

26.40.20.0

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie
telefony komórkowe, w tym smartfony
Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub
odtwarzania dźwięku lub obrazu

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu
półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu
półproduktu
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
Aluminium nieobrobione plastycznie
Ołów nieobrobiony plastycznie
Cynk nieobrobiony plastycznie
Cyna nieobrobiona plastycznie
Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
Druty z miedzi i jej stopów
Nikiel nieobrobiony plastycznie
Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające
metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali
lub aluminium – wyłącznie ze stali
Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana
z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali
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65

ex 26.40.60.0

66
67
68

26.70.13.0
27.20.2
28.11.41.0

69

ex 28.23.26.0

70

ex 29.31.10.0

71

29.31.21.0

72

29.31.22.0

73

29.31.23.0

74
75
76

29.31.30.0
29.32.20.0
29.32.30.0

77
78

30.91.20.0
ex 32.12.13.0

79
80
81
82
83
84
85
86

38.11.49.0
38.11.51.0
38.11.52.0
38.11.54.0
38.11.55.0
38.11.58.0
38.12.26.0
38.12.27

87
88
89
90
91
92

38.32.2
38.32.31.0
38.32.32.0
38.32.33.0
38.32.34.0

93
94
95
96

ex 58.29.11.0
ex 58.29.29.0
ex 59.11.23.0
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Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub
samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych
z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
Akumulatory elektryczne i ich części
Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z
wyłączeniem części do silników lotniczych
Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do
drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą
do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach
samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów
zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe;
rozdzielacze; cewki zapłonowe
Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe
rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające
zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej
niesklasyfikowane
Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
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
Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
Odpady szklane
Odpady z papieru i tektury
Pozostałe odpady gumowe
Odpady z tworzyw sztucznych
Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
Niebezpieczne odpady zawierające metal
Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne
oraz akumulatory elektryczne
Surowce wtórne metalowe
Surowce wtórne ze szkła
Surowce wtórne z papieru i tektury
Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
Surowce wtórne z gumy
Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych –
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach –
wyłącznie dyski SSD
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97

bez względu na
symbol PKWiU

98

41.00.30.0

99

41.00.40.0

100

42.11.20.0

101
102
103
104

42.12.20.0
42.13.20.0
42.21.21.0
42.21.22.0

105

42.21.23.0

106

42.21.24.0

107

42.22.21.0

108

42.22.22.0

109
110

42.22.23.0
42.91.20.0

111
112
113

42.99.21.0
42.99.22.0
42.99.29.0

114
115
116

43.11.10.0
43.12.11.0
43.12.12.0

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

43.13.10.0
43.21.10.1
43.21.10.2
43.22.11.0
43.22.12.0
43.22.20.0
43.29.11.0
43.29.12.0
43.29.19.0
43.31.10.0
43.32.10.0
43.33.10.0
43.33.21.0
43.33.29.0

131
132
133

43.34.10.0
43.34.20.0
43.39.11.0

s. 4/48

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. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane
z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane
z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla
pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace
pomocnicze
Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali
i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji
pomp
Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników
septycznych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych
z nimi obiektów hydrotechnicznych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem
ziemi
Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
Roboty związane z zakładaniem izolacji
Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Roboty tynkarskie
Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie
indziej niesklasyfikowane
Roboty malarskie
Roboty szklarskie
Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
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Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych,
gdzie indziej niesklasyfikowanych
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
Roboty betoniarskie
Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie
indziej niesklasyfikowanych
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem
motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli
Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części
i akcesoriów do motocykli
Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie
sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli
”
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