
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r. 

Poz. 2419 

 

USTAWA 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 

1747 i 2320) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w pkt 19 skreśla się wyrazy „pochodzących z własnej działalności rolniczej”, 

b) w pkt 27g we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „wydawnictwa periodyczne” dodaje się wyrazy  

„(ex CN 4902 i ex CN 4911)”, 

c) w pkt 45 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 46 w brzmieniu: 

„46) systemie TAX FREE – rozumie się przez to system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicz-

nych Skarbowo-Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokona-

nia zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia 

ewidencji.”; 

2) w art. 7: 

a) w ust. 4: 

– w pkt 1 po wyrazach „kwoty 100 zł” dodaje się wyrazy „(bez podatku)”, 

– w pkt 2 wyrazy „nie przekraczają 10 zł” zastępuje się wyrazami „nie przekraczają 20 zł”, 

b) uchyla się ust. 8; 

3) w art. 29a: 

a) w ust. 2 wyrazy „dostawy tych towarów” zastępuje się wyrazami „tej dostawy towarów”, 

b) w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 13,”, 

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku 

do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, 

w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumen-

tacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla 

dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, 

a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została 

wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obni-

żenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.”, 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. 
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d) w ust. 15: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Warunku posiadania dokumentacji, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się w przypadku:”, 

– uchyla się pkt 4, 

e) uchyla się ust. 16, 

f) dodaje się ust. 17 i 18 w brzmieniu: 

„17. W przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się 

w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. 

18. W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie podstawy 

opodatkowania, o którym mowa w ust. 17, następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za 

okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.”; 

4) w art. 30a w ust. 1 wyrazy „stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a ust. 1–1b, 6, 7, 10 i 11” zastępuje się wyrazami 

„stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a ust. 1–1b, 6, 7, 10, 11 i 17”; 

5) w art. 31a po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu: 

„2a. Kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przelicza-

ne przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi 

z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. 

2b. Podatnik, który wybrał zasady przeliczania, o których mowa w ust. 2a, jest obowiązany do ich stosowania 

przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym je wybrał. 

2c. W przypadku rezygnacji z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a, podatnik jest obowiązany do 

stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnował z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a. 

2d. W przypadku gdy w okresie stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a, podatnik dokona 

transakcji niepodlegającej przeliczeniu zgodnie z tymi zasadami, jest on obowiązany do zastosowania dla tej transak-

cji zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2.”; 

6) w art. 41 w ust. 9a wyrazy „w terminie 2 miesięcy” zastępuje się wyrazami „w terminie 6 miesięcy”; 

7) w art. 42a w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, 

grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 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:”; 

8) w art. 42b po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: 

„8a. Nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, 

jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy 

w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. 

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.”; 

9) po art. 42c dodaje się art. 42ca w brzmieniu: 

„Art. 42ca. Jeżeli przedmiot WIS stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku 

z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5, przepisu art. 42c nie stosuje się.”; 

10) po art. 42h dodaje się art. 42ha w brzmieniu: 

„Art. 42ha. WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skar-

bowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania.”; 

11) w art. 43 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez 

rolnika ryczałtowego;”; 
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12) w art. 86: 

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 

10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów 

rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden 

z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.”, 

b) ust. 19a otrzymuje brzmienie: 

„19a. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdze-

nia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest 

obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia 

podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów 

lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku 

gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione 

po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest 

obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały 

spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego 

w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku 

naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.”, 

c) uchyla się ust. 19b; 

13) w art. 88 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 

ust. 2a.”; 

14) w art. 89a w ust. 4 wyraz „zastała” zastępuje się wyrazem „została”; 

15) w art. 96b: 

a) w ust. 3: 

– uchyla się pkt 4, 

– w pkt 8 skreśla się wyrazy „lub numery PESEL”, 

– w pkt 9 skreśla się wyrazy „lub numery PESEL”, 

– w pkt 10 skreśla się wyrazy „lub numer PESEL”, 

– pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospo-

darczą: 

a) wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym oraz 

b) potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej, 

z wyjątkiem rachunków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.”, 

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Informacje o numerach rachunków, o których mowa w ust. 3 pkt 13 lit. a, będących rachunkami, 

o których mowa w art. 119zh pkt 2–9 Ordynacji podatkowej, są przekazywane do Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. Przepisy art. 119zp 

§ 1 pkt 1, § 2 pkt 1 lit. a i b, art. 119zq pkt 1 oraz art. 119zr § 1 i 2 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.”, 

c) skreśla się użyte w ust. 4 w pkt 1 i 2 wyrazy „4 i”, 

d) w ust. 10 wyrazy „Szef Krajowej Administracji Skarbowej” zastępuje się wyrazami „Naczelnik urzędu skarbowego”, 

e) w ust. 11 wyrazy „Szefa Krajowej Administracji Skarbowej” zastępuje się wyrazami „naczelnika urzędu skarbowego”, 

f) w ust. 12 wyrazy „Szef Krajowej Administracji Skarbowej” zastępuje się wyrazami „Naczelnik urzędu skarbo-

wego”; 
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16) w art. 99 w ust. 3a: 

a) w pkt 1 wyraz „rejestrowanych” zastępuje się wyrazem „zarejestrowanych”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których 

mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekro-

czyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub”; 

17) w art. 103: 

a) w ust. 5aa: 

– w pkt 2 wyrazy „CN 2710 12 51, CN 2710 12 59” zastępuje się wyrazami „CN 2710 12 50”, 

– w pkt 5 wyrazy „CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39” zastępuje się 

wyrazami „CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38”, 

– w pkt 8 wyrazy „CN 2710 20 15, CN 2710 20 17” zastępuje się wyrazami „CN 2710 20 16”, 

b) w ust. 5ab skreśla się zdanie pierwsze; 

18) w art. 105a w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) do nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł 

lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych 

w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania;”; 

19) w art. 106e w ust. 1 pkt 18a otrzymuje brzmienie: 

„18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wy-

rażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, 

o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, przy czym do 

przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu 

określenia podstawy opodatkowania;”; 

20) w art. 108a: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, 

udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość 

wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeli-

czania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu okreś-

lenia podstawy opodatkowania.”, 

b) w ust. 1d wyrazy „ , o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego,” zastępuje się wyrazem „wierzytelności”, 

c) po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu: 

„3d. W przypadku wpłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku oraz należności celnych na rzecz przed-

stawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych w komunikacie przelewu, o którym 

mowa w ust. 3, w miejsce informacji, o których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1 i 2 – wskazuje się kwotę odpowiadającą kwocie podatku oraz należności celnych, która ma zostać 

zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności; 

2) pkt 3 – wskazuje się numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez przedstawiciela bez-

pośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych; 

3) pkt 4 – wskazuje się numer, za pomocą którego przedstawiciel bezpośredni lub pośredni w rozumieniu 

przepisów celnych jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.”; 

21) w art. 108b dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

„8. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić również podmiot niebędący podatnikiem: 

1) posiadający środki na rachunku VAT, przy czym przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio; 

2) nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

na terytorium kraju, przy czym przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8: 

1) pkt 1, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego: 

a) właściwy według adresu miejsca zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej, 

b) właściwy według adresu siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną; 

2) pkt 2, właściwym organem podatkowym jest naczelnik drugiego urzędu skarbowego.”; 

22) w art. 108c w ust. 1 wyrazy „przepisów art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c nie stosuje się” zastępuje się 

wyrazami „przepisów art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 2a oraz art. 112c nie stosuje się”; 

23) w art. 109: 

a) po ust. 3k dodaje się ust. 3l w brzmieniu: 

„3l. W zakresie nieuregulowanym w ust. 3h, 3i i 3k do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy 

działu IV Ordynacji podatkowej.”, 

b) po ust. 11e dodaje się ust. 11f w brzmieniu: 

„11f. Podatnicy, o których mowa w art. 127 ust. 1, są obowiązani do prowadzenia, w postaci elektronicznej 

w systemie TAX FREE, ewidencji zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku 

w systemie zwrotu podatku podróżnym, w szczególności dane: 

1) dotyczące dostawy towarów i podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego, stawki podatku; 

2) podróżnych, niezbędne do ich identyfikacji; 

3) dotyczące potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej; 

4) dotyczące zwrotu podatku.”, 

c) dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 

„15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

dane, jakie powinna zawierać ewidencja, o której mowa w ust. 11f, i sposób jej prowadzenia, uwzględniając 

konieczność zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatników prowadzących sprzedaż towarów podróżnym 

oraz możliwości kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy.”; 

24) w art. 111 po ust. 6l dodaje się ust. 6m w brzmieniu: 

„6m. W zakresie nieuregulowanym w ust. 6j–6l do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV 

Ordynacji podatkowej.”; 

25) w art. 111b w ust. 1 wyraz „niektórych” zastępuje się wyrazem „określonych”; 

26) w art. 112b: 

a) w ust. 1 w części wspólnej wyraz „albo” zastępuje się przecinkiem, 

b) w ust. 2 w części wspólnej wyraz „albo” zastępuje się przecinkiem, 

c) w ust. 2a wyraz „albo” zastępuje się przecinkiem; 

27) w art. 112c dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do 

osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo 

skarbowe.”; 

28) w art. 113 w ust. 13 w pkt 1: 

a) w lit. f w tiret trzecim skreśla się wyrazy „i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego”, 

b) lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do: 

– pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3), 

– motocykli (PKWiU ex 45.4);”; 
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29) w art. 127: 

a) w ust. 1: 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa 

w ust. 8, oraz”, 

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) korzystają z systemu TAX FREE.”, 

b) w ust. 4: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu 

TAX FREE;”, 

– uchyla się pkt 4, 

c) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub rozliczenia bezgotówkowego w rozumieniu 

art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.”, 

d) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa 

w pkt 6, nie zalegały z wpłatami należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz poszczególnych podat-

ków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie 

w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych 

w poszczególnych podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się 

w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;”, 

e) ust. 11b otrzymuje brzmienie: 

„11b. Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, uważa się za spełniony również w przypadku, gdy podmio-

ty uregulowały, wraz z odsetkami za zwłokę, zaległości przekraczające odrębnie z każdego tytułu, w tym  

odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek na ubezpieczenie społeczne i należnych 

zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości.”; 

30) po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu: 

„Art. 127a. 1. Sprzedawca wystawia, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, dokument elektroniczny TAX FREE. 

Sprzedawca wydaje podróżnemu za jego zgodą dokument elektroniczny TAX FREE, przesyłając ten dokument 

w sposób z nim uzgodniony, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE. 

2. Dokument elektroniczny TAX FREE zawiera dane niezbędne do prawidłowego udokumentowania dostawy 

towarów, od której podróżny może ubiegać się o zwrot podatku, w szczególności dane: 

1) sprzedawcy i podróżnego; 

2) dotyczące dostawy towarów; 

3) dotyczące podstawy opodatkowania; 

4) dotyczące kwoty podatku należnego; 

5) dotyczące stawki podatku; 

6) dotyczące formy zwrotu podatku. 

3. Wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE, oprócz danych niezbędnych do prawidłowego udokumen-

towania dostawy towarów, zawiera także dane dotyczące potwierdzenia wywozu towarów przez organy celne.”; 

31) w art. 128: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zwrot podatku nie może być dokonany osobie innej niż podróżny, który dokonał nabycia towaru.”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicz-

nym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie. 
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3. Urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności 

danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE, z danymi zawartymi 

w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Na żądanie podróżnego urząd 

celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów pieczęcią organu celnego również na wydruku dokumentu elektro-

nicznego TAX FREE.”, 

c) uchyla się ust. 4, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkow-

skiego innego niż terytorium kraju, podstawą do dokonania zwrotu podatku jest wydruk dokumentu elektronicz-

nego TAX FREE, potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z teryto-

rium Unii Europejskiej.”, 

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku towarów nabytych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż 

terytorium kraju urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów z terytorium Unii Europejskiej pieczęcią 

organu celnego po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie, z danymi 

zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.”; 

32) w art. 129 w ust. 1: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „i 4”, 

b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał elektro-

niczne potwierdzenie wywozu towarów, o którym mowa w art. 128 ust. 2, lub wydruk dokumentu elektro-

nicznego TAX FREE zawierający potwierdzenie, o którym mowa w art. 128 ust. 5, oraz 

3) posiada dokumenty: 

a) określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku – w przypadku 

gdy zwrot podatku został dokonany w formie rozliczenia bezgotówkowego, 

b) na których podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podat-

ku, ze wskazaniem daty otrzymania zwrotu – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w for-

mie wypłaty gotówkowej.”; 

33) w art. 130 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) pieczęć organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a; 

3) szczegółowe dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE oraz wydruk tego dokumentu.”; 

34) w art. 135 w ust. 2 wyraz „wewnątrzwspólnotych” zastępuje się wyrazem „wewnątrzwspólnotowych”; 

35) w art. 145a po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: 

„11a. W zakresie nieuregulowanym w ust. 8–11 do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV 

Ordynacji podatkowej.”; 

36) w art. 145b: 

a) w ust. 1 w pkt 3 w lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) do dnia 31 grudnia 2021 r. – do sprzedaży towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym, o którym mowa 

w przepisach działu XII rozdziału 6.”, 

b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) 1 stycznia 2022 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 4.”; 

37) w załączniku nr 3 do ustawy: 

a) w tytule kolumny drugiej skreśla się wyraz „2015”, 

b) tytuł kolumny trzeciej otrzymuje brzmienie: 

„Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”, 

c) po poz. 18 w tytule kolumny drugiej skreśla się wyraz „2015”, 

d) w poz. 48 w kolumnie drugiej wyrazy „bez względu na symbol PKWiU” zastępuje się wyrazami „bez względu 

na PKWiU”; 



      

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 2419 

 

 

38) w załączniku nr 10 do ustawy: 

a) w tytule kolumny drugiej skreśla się wyraz „2015”, 

b) po poz. 23 w tytule kolumny drugiej skreśla się wyraz „2015”, 

c) w poz. 24 w kolumnie trzeciej: 

– w tiret drugim skreśla się wyrazy „ex 4902”, 

– skreśla się tiret trzecie; 

39) załącznik nr 15 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy. 

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 i 2320) wprowadza się na-

stępujące zmiany: 

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

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) wpłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług oraz należności celnych na rzecz przed-

stawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, przy użyciu komunikatu 

przelewu;”, 

b) w pkt 10 wyrazy „wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym, służący identyfikacji posiadacza 

rachunku VAT (rachunek techniczny)” zastępuje się wyrazami „wyodrębniony rachunek techniczny służący 

identyfikacji posiadacza rachunku VAT”; 

2) w art. 62e w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym, służący identy-

fikacji posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny)” zastępuje się wyrazami „wyodrębniony rachunek technicz-

ny służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747 i 2320) 

w art. 163a w ust. 1 wyrazy „1 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2022 r.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności 

(Dz. U. poz. 933 oraz z 2018 r. poz. 149) w art. 16 w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami 

„do dnia 31 grudnia 2021 r.”. 

Art. 5. Dane, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, są udostępniane w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, według stanu na dzień 

przypadający nie wcześniej niż 1 września 2019 r. 

Art. 6. Informacje o numerach rachunków, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będących rachunkami, o których mowa w art. 119zh pkt 2–9 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320), mogą być przekazywa-

ne do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w terminie wcześniejszym niż dzień 1 czerwca 2021 r. Przepisy art. 119zp § 1 pkt 1, 

§ 2 pkt 1 lit. a i b, art. 119zq pkt 1 oraz art. 119zr § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 7. Do postępowań w sprawie wydania wiążących informacji stawkowych, wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 2 pkt 19 i 27g, art. 42a pkt 2, art. 42b ust. 8a i 8b, 

art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz pozycję 24 załącznika nr 10 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 8. Do wiążących informacji stawkowych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 

przepis art. 42ca ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 9. Wiążące informacje stawkowe i decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej o zmianie wiążących informacji stawkowych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-

wy są ważne przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 10. Do dostawy towarów podróżnym dokonanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zwrotu podat-

ku od towarów i usług podróżnym od tej dostawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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Art. 11. Sprzedawca, który zamierza dokonywać dostawy towarów podróżnym począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., 

dokonuje rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE 

w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Art. 12. W przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 13. 1. W przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem 

podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, 

lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, 

podatnicy podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować przepisy ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy 

dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r. 

2. Rezygnacja z wyboru, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca 

miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą 

towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru 

stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: 

1) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.; 

2) art. 1 pkt 15 lit. b, która wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.; 

3) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.; 

4) art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 23 lit. b i c oraz pkt 29–33, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda



      

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 2419 

 

 

Załącznik do ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. (poz. 2419) 

 

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. PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 

1 05.10.10.0 Węgiel kamienny  

2 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit) 

3 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku 

4 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy 

5 19.20.11.0 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego 

6 19.20.12.0 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla brunatnego (lignitu) 

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

ne 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 przetwa-

rzania danych 

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

niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – 

wyłącznie folia typu stretch 

10 24.10.12.0 Żelazostopy 

11 24.10.14.0 Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku  

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, platero-

wane, 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, ciąg-

nione 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 
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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 

26 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, 

bez szwu, ze stali 

27 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych 

do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

28 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, 

ze stali 

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 

30 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, 

o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali 

31 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, 

o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali 

32 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 

33 24.31.10.0 Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno 

34 24.31.20.0 Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione 

na zimno 

35 24.32.10.0 Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości 

< 600 mm, niepokryte 

36 24.32.20.0 Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, 

o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte 

37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno 

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 w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku 

41 ex 24.41.20.0 Złoto w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku, z wyłączeniem 

złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 

42 24.41.30.0 Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku 

43 bez względu 

na symbol PKWiU 

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy 

44 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu pół-

produktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu 

półproduktu 

45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platyno-

wane, 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 

47 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie 

48 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie 

49 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie 

50 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 

51 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi 

52 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 

53 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 

54 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 
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55 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie 

56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawie-

rające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych 

57 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeli-

wa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali 

58 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana 

z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali 

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory 

60 ex 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz 

części i akcesoria do nich – wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automa-

tycznego 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 

64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do 

zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 

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 loso-

wych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów 

66  26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe  

67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części 

68 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, 

z wyłączeniem części do silników lotniczych 

69 ex 28.23.22.0 Części i akcesoria do maszyn biurowych – 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 

70 ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowa-

nych w pojazdach, statkach powietrznych lub jednostkach pływających – wyłącz-

nie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych 

w pojazdach samochodowych 

71 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zama-

chowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe 

72 29.31.22.0 Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice 

i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych 

73 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające 

zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych 

74 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych 

75 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi 

76 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

77 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych 

78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub me-

talu platerowanego 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 
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79 38.11.49.0 Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomo-

wania 

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 gal-

waniczne 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 

92  Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spali-

nowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

93  Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

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 i tym podob-

nych nośnikach – wyłącznie dyski SSD 

97 bez względu 

na symbol PKWiU 

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136, 284 i 2320) 

98 41.00.3 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace 

związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących 

budynków) 

99 41.00.4 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace 

związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących 

budynków) 

100 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg 

dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych 

101 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 

102 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 

103 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych 

104 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace 

pomocnicze 

105 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), 

magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania 

ścieków oraz stacji pomp 

106 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorni-

ków septycznych 

107 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunika-

cyjnych i elektroenergetycznych 

108 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunika-

cyjnych i elektroenergetycznych 

109 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 
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110 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i zwią-

zanych z nimi obiektów hydrotechnicznych 

111 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową budowli produkcyjnych i dla górnic-

twa 

112 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych 

113 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

114 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 

115 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych 

116 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemiesz-

czaniem ziemi 

117 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 

118 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu 

119 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych 

120 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadnia-

jących 

121 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimaty-

zacyjnych 

122 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 

123 43.29.11.0 Roboty związane z wykonywaniem izolacji 

124 43.29.12.0 Roboty związane z wykonywaniem ogrodzeń 

125 43.29.19.0 Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasy-

fikowane 

126 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 

127 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 

128 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 

129 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub 

łupkiem 

130 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

131 43.34.10.0 Roboty malarskie 

132 43.34.20.0 Roboty szklarskie 

133 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 

134 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budow-

lanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

135 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 

136 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 

137 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

138 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 

139 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 

140 43.99.40.0 Roboty betoniarskie 

141 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 

142 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 

143 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabry-

kowanych 
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144 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowla-

nych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

145 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłącze-

niem motocykli 

146 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłą-

czeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

147 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli 

148 ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprze-

daż części i akcesoriów do motocykli 

149 ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do moto-

cykli 

150 ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie 

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli 
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