
Nowy JPK_VAT 

 

Oznaczenia cyfrowe i literowe 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych 

w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z 15.10.2019 r. (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1988), dalej „Rozporządzenie”, wprowadza obowiązek stosowania poniższych oznaczeń w nowym 

JPK_VAT od 1.07.2020r. 

 

1.  Oznaczenia cyfrowe (§ 10 ust. 3 Rozporządzenia) – ewidencja dotycząca podatku należnego 

 

Oznaczenie Opis zawarty w Rozporządzeniu „Oznaczenia dotyczące […]” oraz (kursywą) wybrane 

przepisy, do których odwołuje się opis zawarty w Rozporządzeniu 

 

01 dostawy napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i 

wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

 

02 dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy 
 

Art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT dotyczy następujących towarów: 
 

1) benzyn lotniczych (CN 2710 12 31); 
2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 

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

3) gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00); 
4) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11); 

5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 

2710 20 39, CN 2710 20 90); 
6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70); 

7) paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21); 

8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 
20 17, CN 2710 20 19); 

9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw […], które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8; 
10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych […]; 

11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym [Art. 

86 ust. 2: „2. Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, 
oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.”], wymienionych w załączniku nr 1 do 

tej ustawy, bez względu na kod CN. 

 

03 Dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów 

smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem 

wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych 

zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów 

smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą 

pozycją 

 

04 Dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i 

wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

 

05 Dostawy odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy 

 

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje 

pływające 

80 38.11.51.0 Odpady szklane 

81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury 

82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe 

83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych 

84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 

85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal 

86 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie 

galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 



87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe 

88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła 

89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury 

90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 

91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy 

06 Dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w 

poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy 

 
Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty 

chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane -

wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do 

automatycznego przetwarzania danych 

8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie 

kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego 

przetwarzania danych 

9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, 

nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia 

typu stretch 

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory 

60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych 

61 ex 26.20.21.0 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 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - 

wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony 

65 ex 26.40.60.0 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 

66  26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 

69 ex 28.23.26.0 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 

94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD 

95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD 

96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. 

nośnikach - wyłącznie dyski SSD 

07 dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 

8708 10 

CN Opis 
8701 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709) 

8702 Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą 

8703 Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż 

te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz 

samochodami wyścigowymi 

8704 Pojazdy silnikowe do transportu towarów 

8705 Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu 

osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy 

strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome 

stacje radiologiczne) 

8706 Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 

8707 Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 

8708 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 

8708 10 Zderzaki i ich części 

08 dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 

załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy 

Poz. 1-3 załącznika nr 12 

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, 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 96.02 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 

Poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 
12 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali 

niestopowej 
13 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali 

niestopowej 
14 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 

stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 
15 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali 

stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 
16 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali 

niestopowej 
17 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 

stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 
18 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, 

platerowane, powlekane lub pokrywane 
19 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali 

stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 
20 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali 

niestopowej 
21 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, 

ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 
22 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej 

stali stopowej 
23 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na 

gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu 

zostały skręcone 
24 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 

ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 
25 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 

ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 
33 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali 

niestopowej 
34 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej 

stali stopowej 



35 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 

niepokrywane 
36 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 

platerowane, powlekane lub pokrywane 
37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali 

niestopowej 
38 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 
39 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 
40 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci 

proszku 
45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro 

lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - 

wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu 

półproduktu 
46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 
56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości 

zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali 

nieszlachetnych 
78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i 

srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i 

części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. 

niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, 

w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym 
09 dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne 

 
Art. 37av ust. 1, 14 i 15 ustawy Prawo farmaceutyczne: 

 

1. Przedsiębiorca zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar: 

1) wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14. 

 

14. Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotyczących dostępności produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, uwzględniając dynamikę 

obrotu, ogłasza co najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych 

brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

15. Obwieszczenie określone w ust. 14 jest ogłaszane w dzienniku urzędowym ministra właściwego do 

spraw zdrowia. 

 

10 dostawy budynków, budowli i gruntów 

 

11 świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12.06.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych  

 

12 świadczenia usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, 

prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), 

reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych 

 

13 świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol 

ex 49.4, ex 52.1 



Uwaga: powyższy opis zawarty w Rozporządzeniu jest niejasny (wątpliwość budzi w danym 

wypadku użycie oznaczenia „ex”). Powyższe symbole PKWiU 2015 oznaczają: 

 

49.4  Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami 
 

52.1   Magazynowanie i przechowywanie towarów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Oznaczenia literowe (§ 10 ust. 4 Rozporządzenia) – ewidencja dotycząca podatku należnego 

 

Oznaczenie Opis zawarty w Rozporządzeniu „Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące 

[…]” oraz (kursywą) wybrane przepisy, do których odwołuje się opis zawarty w 

Rozporządzeniu 

 

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy 

 

Definicja „sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju” zawarta w art. 2 pkt 23) ustawy o VAT: 
 

„Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: […] 
 

23)  sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów 

wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług [„polskiego 

podatnika VAT”] lub na jego rzecz z terytorium kraju [Polski] na terytorium państwa 

członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego 

lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz: 

 

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem 

podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub 

 

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości 

dodanej;” 

 

Art. 23 ustawy o VAT reguluje szczegółowe zasady opodatkowania „sprzedaży wysyłkowej z 

terytorium kraju” 

 

EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 

28k ustawy 

 
Art. 28k ustawy o VAT: 
 
„1. Miejscem świadczenia [„krajem opodatkowania”] usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług 

elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, 

stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki: 

1) usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce 

zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego; 
2) usługi, o których mowa w ust. 1, są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających 

siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym 

niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1; 
3) całkowita wartość usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 

2, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku 

podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa 
członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku usługodawcy posiadającego siedzibę 

działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce 

pobytu, tylko na terytorium kraju wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł. 
3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 3, zostanie przekroczona, przepis ust. 1 stosuje 

się począwszy od usługi, w związku ze świadczeniem której przekroczono tę kwotę. 

4. Podatnicy, do których ma zastosowanie przepis ust. 2, mogą wskazać jako miejsce świadczenia usług miejsce, o 
którym mowa w ust. 1. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe 

miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju wskazują miejsce świadczenia usług przez 

złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o takim wyborze do 10. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podatnik nie może zmienić miejsca świadczenia usług wcześniej niż po upływie 

2 kolejnych lat, licząc od dnia wykonania pierwszej usługi, dla której miejsce świadczenia zostało określone zgodnie z 
ust. 1. 

6. Podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania 

lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju może ponownie określić miejsce świadczenia usług zgodnie z ust. 2 
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z dokonanego wyboru, o którym 

mowa w ust. 4, przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje z określania miejsca świadczenia usług zgodnie z ust. 1.” 

 

 

 

 

 



Definicje „usług telekomunikacyjnych”, „usług nadawczych” i „usług elektronicznych” zawarte w art. 2 

pkt 25a), 25b) i 26) ustawy o VAT: 
 

„Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: […] 
 

25a) usługach telekomunikacyjnych - rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, 

tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem 
innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków 

dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci 

informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. 
ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej […], zwanego dalej ,,rozporządzeniem 282/2011''; 

 
25b) usługach nadawczych - rozumie się przez to usługi nadawcze, o których mowa w art. 6b rozporządzenia 282/2011; 

 

26) usługach elektronicznych - rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011;” 

 

 

Definicje „usług telekomunikacyjnych”, „usług nadawczych” i „usług elektronicznych” zawarte w art. 6a, 

6b i 7 rozporządzenia 282/2011: 
 
„Artykuł 6a 

 

1. Usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE obejmują w szczególności następujące 
usługi: 

a) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej służące do przesyłania i przełączania komunikacji głosowej, danych i 
obrazu, łącznie z usługami telefonicznymi obejmującymi element obrazu, nazywane inaczej usługami 

wideotelefonicznymi; 

b)usługi telefoniczne świadczone przez internet, łącznie z usługami telefonii internetowej (VoIP); 
c)poczta głosowa, oczekiwanie na połączenie, przekazywanie połączenia, identyfikacja dzwoniącego, telekonferencja i 

inne usługi obsługiwania połączeń; 

d) usługi przywoływania; 
e) usługi »audiotekst«; 

f)faks, telegraf i teleks; 

g)dostęp do internetu i stron World Wide Web; 
h) prywatne połączenia sieciowe oddające łącza telekomunikacyjne do wyłącznego użytku usługobiorcy. 

2. Usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE nie obejmują następujących usług: 

a)usług świadczonych drogą elektroniczną; 
b) usług nadawczych radiowych i telewizyjnych (dalej zwanych »usługami nadawczymi«). 

 

Artykuł 6b 
1. Usługi nadawcze obejmują usługi zawierające treści audio i audiowizualne, takie jak programy radiowe lub 

telewizyjne dostarczane za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, powszechnie udostępniane przez dostawcę usług 

medialnych i objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną, przeznaczone do jednoczesnego słuchania lub oglądania 
zgodnie z zaplanowanym programem. 

2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności: 

a)programy radiowe lub telewizyjne transmitowane lub retransmitowane za pośrednictwem sieci radiowej lub 
telewizyjnej; 

b) programy radiowe lub telewizyjne rozpowszechniane za pośrednictwem internetu lub podobnej sieci elektronicznej 

(streaming IP), jeżeli są nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pośrednictwem sieci radiowej lub 
telewizyjnej. 

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do: 

a) usług telekomunikacyjnych; 
b) usług świadczonych drogą elektroniczną; 

c)podawania informacji o wybranych programach na żądanie; 

d) przenoszenia praw do nadawania lub transmisji; 
e) dzierżawy sprzętu technicznego lub instalacji wykorzystywanych do odbioru nadawanych treści; 

f) programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pośrednictwem internetu lub podobnej sieci 

elektronicznej (streaming IP), chyba że są one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za 
pośrednictwem sieci radiowych lub telewizyjnych. 

 

Artykuł 7 

1. Do "usług świadczonych drogą elektroniczną", o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi 

świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest 
zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii 

informacyjnej jest niemożliwe. 

2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności: 

a) ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi 
wersjami; 

b)usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna 

lub strona internetowa; 
c)usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na 

określone dane wprowadzone przez usługobiorcę; 



d)odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej 
działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu 

automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty 

elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer; 
e) pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter 

pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące 

inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub 
turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.); 

f)usługi wyszczególnione w załączniku I. 

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do: 
a)usług nadawczych; 

b) usług telekomunikacyjnych; 

c) towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywają się elektronicznie; 
d)płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośników fizycznych; 

e) materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety lub czasopisma; 
f)płyt CD i kaset magnetofonowych; 

g) kaset wideo i płyt DVD; 

h) gier na płytach CD-ROM; 
i)usług świadczonych przez specjalistów, takich jak prawnicy i doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad 

za pomocą poczty elektronicznej; 

j)usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci 

elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie); 

k)usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego; 

l)hurtowni danych off-line; 
m)usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji; 

n) usług centrum wsparcia telefonicznego; 

o) usług edukacyjnych obejmujących wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy za pośrednictwem poczty; 
p) konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest bezpośredni udział, niezależnie od sposobu 

składania ofert; 

(litery q) – s) uchylone) 
t)biletów wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, 

zarezerwowanych online; 

u) zakwaterowania, wynajmu samochodów, usług restauracyjnych, przewozu osób lub podobnych usług 
zarezerwowanych online.” 

 

TP istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o 

których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy 

 
Zgodnie z ww. art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług: 

 

„2. Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania: 

 

1)  w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 

pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;” 

 

 

Zgodnie z ww. art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz dalszymi 

przepisami, do których odsyła ten przepis): 

 
„1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:[…] 

2) 
2) podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej 

oraz zagraniczny zakład;[…] 

 
4) podmiotach powiązanych - oznacza to: 

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: 

- ten sam inny podmiot lub 

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej 

jeden podmiot, lub 
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 

d) podatnika i jego zagraniczny zakład; 
 

5) powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi;[…]. 

 
2. Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się: 

 

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: 
a) udziałów w kapitale lub 

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub 

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i 
certyfikatów inwestycyjnych, lub 

 



2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 

 

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. 
 

3. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot 

posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy 
czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada: 

 

1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy 
ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących 

te podmioty są równe; 

2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio 
udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne; 

3) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość 
posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo. 

 

4. Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn 
ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur 

właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane. 

 

 

Zgodnie z ww. art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz dalszymi 

przepisami, do których odsyła ten przepis): 

 
„1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:[…] 
 

2) podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej 

oraz zagraniczny zakład;[…] 
 

4) podmiotach powiązanych - oznacza to: 

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: 

- ten sam inny podmiot lub 

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej 
jeden podmiot, lub 

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 

d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w 
jej skład i jej zagraniczny zakład; 

 
5) powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi; […]. 

 

2. Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się: 
 

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: 

a) udziałów w kapitale lub 
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub 

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i 

certyfikatów inwestycyjnych, lub 
 

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 
 

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. 

 
3. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot 

posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy 

czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada: 
 

1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy 

ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących 
te podmioty są równe; 

2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio 

udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne; 
3) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość 

posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo. 

 
4. Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur 

właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.” 

 



TT_WNT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika 

VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII 

rozdział 8 ustawy 

 

„Ustawa o VAT. Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona. 

Art. 135  
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1) VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej; 

2) wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej - rozumie się przez to transakcję, w której są spełnione 

łącznie następujące warunki: 

a) trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech 

różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje 

ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między 

pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności, 

b) przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez 

drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na 

terytorium innego państwa członkowskiego; 

3) wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - rozumie się przez to nabycie prawa do rozporządzania jak 

właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium 

państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu 

przez dokonującego dostawę, nabywcę towarów lub na ich rzecz; 

4) procedurze uproszczonej - rozumie się przez to procedurę rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej 

transakcji trójstronnej, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu 

dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są 

spełnione następujące warunki: 

a) dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona 

wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT, 

b) drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności 

podatnika VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w 

którym kończy się transport lub wysyłka, 

c) drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten 

sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne 

niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka, 

d) ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa 

członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka, 

e) ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako 

obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury 

uproszczonej. 

2. Procedura uproszczona ma zastosowanie również wtedy, gdy ostatni w kolejności podmiot jest osobą 

prawną, która nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnikiem, o którym mowa w art. 

15, a która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotych w państwie członkowskim, w 

którym znajduje się towar w momencie zakończenia transportu lub wysyłki; w przypadku procedury 

uproszczonej uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało opodatkowane u drugiego w 

kolejności podatnika VAT. 

 

Art. 136  
1. W przypadku gdy w procedurze uproszczonej drugim w kolejności podatnikiem, o którym mowa w art. 

135 ust. 1 pkt 4 lit b i c, jest podatnik wymieniony w art. 15, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów zostało u niego opodatkowane, jeżeli wystawił on ostatniemu w kolejności 

podatnikowi VAT fakturę zawierającą, oprócz danych wymienionych w art. 106e, następujące informacje: 

1) adnotację "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu" lub ,,VAT: Faktura WE 

uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE''; 

2) stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności 

podatnika podatku od wartości dodanej; 

3) numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, który jest stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego 

w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej; 

4) numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności 

podatnika. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy ostatnim w kolejności podmiotem jest osoba prawna, która 

nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, a która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji 

wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim, w którym znajduje się towar w momencie zakończenia 

wysyłki lub transportu. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w procedurze uproszczonej ostatnim w 

kolejności podmiotem jest podatnik wymieniony w art. 15 lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w 

rozumieniu  art. 15, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych zgodnie z 

art. 97, a drugim w kolejności podatnikiem jest podatnik podatku od wartości dodanej określony w art. 



135ust. 1 pkt 4 lit. b i c, który posługuje się w procedurze uproszczonej numerem identyfikacyjnym 

wydanym mu na potrzeby tego podatku przez państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska, z 

uwzględnieniem obowiązujących w tym innym państwie członkowskim przepisów w zakresie 

dokumentowania tej procedury. 

 

Art. 137 (uchylony) 

 

Art. 138 
1. Podatnik wymieniony w art. 15, do którego ma zastosowanie procedura uproszczona, jest obowiązany, 

oprócz danych określonych w art. 109 ust. 3, podać w prowadzonej ewidencji następujące informacje: 

1) w przypadku gdy jest drugim w kolejności podatnikiem - ustalone wynagrodzenie za dostawy w ramach 

procedury uproszczonej oraz nazwę i adres ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej 

(osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, obowiązanej do rozliczenia VAT z 

tytułu tej transakcji); 

2) w przypadku gdy jest ostatnim w kolejności podatnikiem: 

a) obrót (bez kwoty podatku) z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy w rozumieniu art. 135 ust. 1 pkt 4 lit 

a oraz kwotę podatku przypadającą na tę dostawę, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów, 

b) nazwę i adres drugiego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do osób prawnych niebędących podatnikami, o których 

mowa w art. 15. 

3. W przypadku drugiego w kolejności podatnika VAT, który wykorzystuje w wewnątrzwspólnotowej 

transakcji trójstronnej numer identyfikacyjny na potrzeby podatku od wartości dodanej przyznany mu przez 

państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska, nie powstaje obowiązek prowadzenia ewidencji, o 

której mowa w art. 109 ust. 3, gdy transport lub wysyłka kończy się na terytorium kraju. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się, jeżeli są spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 136, do 

przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku na ostatniego w kolejności podatnika VAT wymienionego w 

art.15 lub na osobę prawną niebędącą podatnikiem w rozumieniu art. 15, która jest zidentyfikowana na 

potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych zgodnie z art. 97. 

5. W przypadku gdy drugim w kolejności podatnikiem VAT w procedurze uproszczonej jest podatnik, o 

którym mowa w art. 15, jest on obowiązany wykazać dane o dokonanych transakcjach odpowiednio w 

deklaracji podatkowej oraz informacjach podsumowujących.” 

 

TT_D dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT 

w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII 

rozdział 8 ustawy 

 

Przepisy działu XII rozdziału 8 ustawy o VAT j. w. 

 

MR_T świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy 
 

Art. 119 ust. 1 ustawy o VAT: 

 

„1. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę 

należnego podatku […].” 

 

MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, 

opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy 
 

Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT: 

 

„4. W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów 

kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej 

działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę 

między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.” 

 

Art. 120 ust. 10 ustawy o VAT: 

 

10. Przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub 

antyków, które podatnik nabył od: 

 

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 

niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od 

wartości dodanej; 

2) podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na 

podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; 



3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5; 

4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku 

na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym wart. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; 

5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana 

podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a 

nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.” 

 

I_42 wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach 

procedury celnej 42 (import) 

 

Z przygotowanego przez MF uzasadnienia do projektu Rozporządzenia: 

„Procedura celna o kodzie 42 polega na jednoczesnym dopuszczeniu do swobodnego obrotu i 

wprowadzeniu do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku 

VAT do innego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, podlegają procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy.  

Przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w 

stosownych przypadkach warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 

2008/118/WE udziela się zwolnienia z płatności podatku VAT,  

i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po imporcie następuje 

wewnątrzunijna dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego.  

W takiej sytuacji podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie należny  

w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia.” 

 

I_63 wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach 

procedury celnej 63 (import) 

 

Z przygotowanego przez MF uzasadnienia do projektu Rozporządzenia: 

„Procedura celna o kodzie 63 polega na powrotnym przywozie z jednoczesnym dopuszczeniem 

do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które podlegają 

dostawom zwolnionym z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz w stosownych 

przypadkach procedurze zawieszenia poboru akcyzy.  

Przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w 

stosownych przypadkach warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 

2008/118/WE udziela się zwolnienia z podatku VAT, i w stosownych przypadkach zawieszenia 

poboru akcyzy, ponieważ po powrotnym przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa 

lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takim przypadku podatek 

VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie należny w państwie członkowskim będącym 

końcowym miejscem przeznaczenia.” 

 

B_SPV transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym 

imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy  

 

Definicje dotyczące bonów zawarte w art. 2 pkt 41) – 45) ustawy o VAT: 
 

„Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: […] 

 

41)bonie - rozumie się przez to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako 

wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego 

towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość 

potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w 

powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu; 

 

42) emisji bonu - rozumie się przez to pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu; 

43) bonie jednego przeznaczenia - rozumie się przez to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów 

lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej 

lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w 

chwili emisji tego bonu; 

 

44) bonie różnego przeznaczenia - rozumie się przez to bon inny niż bon jednego przeznaczenia; 



 

45) transferze bonu - rozumie się przez to emisję bonu oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji.” 

 

Art. 8a ust. 1 – 3 ustawy o VAT dotyczący „bonów jednego przeznaczenia”: 

 

„1. Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu 

uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. 

2. Faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego 

przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia 

nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon. 

3. Jeżeli transferu bonu jednego przeznaczenia dokonuje podatnik działający w imieniu innego podatnika, 

uznaje się, że taki transfer stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy, 

dokonane przez podatnika, w imieniu którego działa podatnik.” 

 
B_SPV_ 

DOSTAWA 
dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz 

podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy 

 

Art. 8a ust. 4  ustawy o VAT dotyczący „bonów jednego przeznaczenia”: 

 
„4. W przypadku gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który działając we 

własnym imieniu, wyemitował bon jednego przeznaczenia, uznaje się, że ten dostawca lub usługodawca 

dokonał odpowiednio dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz 

podatnika, który wyemitował ten bon” 

 
B_MPV_ 

PROWIZJA 
świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego 

przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy 

 

Art. 8b ustawy o VAT dotyczący „bonów różnego przeznaczenia”: 

 

„1. Faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego 

przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia 

podlega opodatkowaniu podatkiem. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer bonu 

różnego przeznaczenia. 

2. W przypadku gdy transferu bonu różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący 

czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem zgodnie z ust. 1, opodatkowaniu podatkiem podlegają 

usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub 

promocji, dotyczące tego bonu.” 

 

MPP transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

 

Wybrane przepisy dotyczące MPP: 

 

Art. 106e ust. 1. Pkt 18) ustawy o VAT: 

 

„1. Faktura powinna zawierać: […] 
 

18a)  w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa 

w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców[15 000 zł], obejmujących 

dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w 

załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” 

 

Art. 108a ust. 1a i 1c ustawy o VAT 

 

„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 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców [15 000 zł], podatnicy 

są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.  

 

1c. Przepisy ust. 1–1b [obowiązkowa podzielona płatność] stosuje się odpowiednio do płatności, 

o których mowa w art. 19a ust. 8 [zaliczka, zadatek itp. - otrzymane przed dokonaniem dostawy 

towaru lub wykonaniem usługi]. […].” 

 

 



3.  Oznaczenia dowodów sprzedaży (§ 10 ust. 4 Rozporządzenia) – ewidencja dotycząca podatku 

 należnego 

 

Oznaczenie Opis zawarty w Rozporządzeniu oraz (kursywą) wybrane przepisy, do których odwołuje 

się opis zawarty w Rozporządzeniu 

 

RO dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących  

WEW dokument wewnętrzny  

Jednym z przykładów transakcji wprowadzanych do ewidencji na podstawie dokumentu 

wewnętrznego są nieodpłatne przekazania opodatkowane VAT na podstawie art. 7 ust. 2 i 

nast. ustawy o VAT: 
 

„2. Przez dostawę towarów […] rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów 

należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych 

pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków 

organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 

2) wszelkie inne darowizny 

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o 

kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części 

składowych. 

 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli 

przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. 

 

4. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika 

jednej osobie towary: 

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi 

ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; 

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia 

towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie 

przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. 

 

7. Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub 

jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy 

czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika: 

1) ma na celu promocję tego towaru oraz 

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że 

zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego 

odbiorcę do zakupu promowanego towaru” 

 

FP faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy 

 

Art. 109 ust. 3d ustawy o VAT: 

 

„3d. Faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1-3, ujmuje się w ewidencji, o której mowa w ust. 

3, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości 

sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.” 

 

Art. 106h ust. 1-3 ustawy o VAT: 

 

„1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy 

rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon 

dokumentujący tę sprzedaż. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą wystawianą przy zastosowaniu 

kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są 

zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy. 

3. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej 

sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.” 

 

 



4.  Oznaczenia literowe (§ 11 ust. 2 Rozporządzenia) – ewidencja dotycząca podatku naliczonego 

 

Oznaczenie Opis zawarty w Rozporządzeniu „Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące 

[…]:” oraz (kursywą) wybrane przepisy, do których odwołuje się opis zawarty w 

Rozporządzeniu 

 

IMP podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z 

art. 33a ustawy 

 

Art. 33a ustawy o VAT reguluje warunki, które podatnik musi spełnić, by móc rozliczać 

podatek VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. 

 

MPP transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

Wybrane przepisy dotyczące MPP: 

 

Art. 106e ust. 1. Pkt 18) ustawy o VAT: 

 

„1. Faktura powinna zawierać: […] 
 

18a)  w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa 

w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców[15 000 zł], obejmujących 

dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w 

załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” 

 

Art. 108a ust. 1a i 1c ustawy o VAT 

 

„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 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców [15 000 zł], podatnicy 

są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.  

 

1c. Przepisy ust. 1–1b [obowiązkowa podzielona płatność] stosuje się odpowiednio do płatności, 

o których mowa w art. 19a ust. 8 [zaliczka, zadatek itp. - otrzymane przed dokonaniem dostawy 

towaru lub wykonaniem usługi]. […].” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5.  Oznaczenia dowodów nabycia (§ 11 ust. 8 Rozporządzenia) – ewidencja dotycząca podatku 

 naliczonego 

 

Oznaczenie Opis zawarty w Rozporządzeniu oraz (kursywą) wybrane przepisy, do których odwołuje 

się opis zawarty w Rozporządzeniu 

 

VAT_RR Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy  

 

Art. 116 ust. 1 ustawy o VAT: 

 

„1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika 

ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. 

Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.” 

 

WEW dokument wewnętrzny  

Transakcjami wprowadzanymi do ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego są m. in.  

import usług oraz WNT 

 

MK faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę 

kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy  

 

Art. 21 ust. 1 ustawy o VAT: 

 

„1. Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w 

odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje: 

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy 

towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, 

zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, 

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia 

wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub 

świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1 

- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca 

miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej ,,metodą 

kasową''; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej 

części”. 

  

 


