Projekt z dnia 8 listopada 2018 r.
USTAWA
z dnia ………….
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1221, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

w pkt 15 wyrazy „PKWiU 02.20.13.0” zastępuje się wyrazami „CN 4403 41 00
i 4403 49” i wyrazy „PKWiU ex 01.29.30.0” zastępuje się wyrazami „CN 1401 10
00”,

b)

pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:
„20) produktach rolnych – rozumie się przez to towary pochodzące z własnej
działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary wytworzone z nich
przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i
rybackim;”,
21) usługach rolniczych – rozumie się przez to:
a)

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

b)

usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem
patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż
leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania
lasami,

c)

usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem
usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d)

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

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r.
poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669.
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c)

uchyla się pkt 27f,

d)

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

2)

art. 5a otrzymuje brzmienie:
„Art. 5a. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5,
wymienione w Nomenklaturze Scalonej (CN) lub w klasyfikacjach wydanych na
podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury
Scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na
jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury Scalonej
(CN) lub symbole statystyczne.”;

3)

4)

w art. 17:
a)

w ust. 1c wyrazy „poz. 28–28c” zastępuje się wyrazami „poz. 10–12 i 14”,

b)

w ust. 1d wyrazy „poz. 28–28c” zastępuje się wyrazami „poz. 10–12 i 14”,

c)

w ust. 1e wyrazy „poz. 28–28c” zastępuje się wyrazami „poz. 10–12 i 14”,

d)

w ust. 2a wyrazy „poz. 28–28c” zastępuje się wyrazami „poz. 10–12 i 14”;

w art. 19a w ust. 5:
a)

w pkt 3:
–

w lit. b wyrazy „(PKWiU ex 58.11.1)” zastępuje się wyrazami „(CN ex 4901 10
00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00)” i wyrazy „(PKWiU ex 58.13.1
i PKWiU ex 58.14.1)” zastępuje się wyrazami „(CN 4902)”,

–

w lit. c wyrazy „(PKWiU ex 58.11.1)” zastępuje się wyrazami „(CN ex 4901 10
00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00)” i wyrazy „(PKWiU ex 58.13.1 i
PKWiU ex 58.14.1)” zastępuje się wyrazami „(CN 4902)”,

b)

w pkt 4 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„– wymienionych w poz. 23–36, 49 i 50 załącznika nr 3 do ustawy,”;

5)

w art. 29a w ust. 15 w pkt 3 wyrazy „poz. 140–153, 174 i 175” zastępuje się wyrazami
„poz. 23–36, 49 i 50”;

6)

w art. 41:
a)

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

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

c)

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

1)

dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub
robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części
zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

2)

robót konserwacyjnych dotyczących:
a)

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12, lub
ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b)

lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych
w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie
pkt 1.”,
d)

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

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

2)

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

3)

posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone z grupowań
wymienionych w poz. 2 i 11 załącznika nr 10 do ustawy.”,

e)

ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Do towarów i usług będących przedmiotem czynności, o których mowa
w art. 5, niewymienionych w Nomenklaturze Scalonej (CN) lub w klasyfikacjach
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stosuje się stawkę
podatku w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w przepisach ustawy lub
przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie określono inną stawkę.”,

f)

w ust. 14e w pkt 3 wyrazy „poz. 140–153, 174 i 175” zastępuje się wyrazami
„poz. 23–36, 49 i 50”,

g)
7)

uchyla się ust. 15;

w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:
„Rozdział 1a
Wiążąca informacja stawkowa
Art. 41a. 1. Wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej „WIS”, jest decyzją
wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów,
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:
1)

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2)

klasyfikację tego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury
Scalonej (CN) albo tej usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii
lub pozycji PKWiU niezbędną do:
a)

określenia stawki właściwej dla tego towaru albo dla tej usługi,

b)

stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, w przypadku, o którym mowa
w art. 41b ust. 3;

3)

stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi.
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2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów Ordynacji
podatkowej dotyczących interpretacji indywidualnych, chyba że przepisy niniejszego
rozdziału stanowią inaczej.
Art. 41b. 1. WIS jest wydawana na wniosek:
1)

podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2)

zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w zakresie mającym wpływ na
sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.
2. Wniosek zawiera w szczególności:

1)

szczegółowy opis towaru albo usługi pozwalający na jego klasyfikację odpowiednio
według Nomenklatury Scalonej (CN) albo PKWiU;

2)

dane podatnika lub zamawiającego;

3)

dane pełnomocnika podatnika lub zamawiającego, o ile został ustanowiony.
3. Wniosek może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby

stosowania przepisów tej ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.
4. Wniosek może dotyczyć tylko jednego towaru albo usługi.
5. Do wniosku można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi,
w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od
producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS
dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie WIS, mając na względzie ujednolicenie formy
składanych wniosków.
Art. 41c. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawie WIS jest dyrektor izby
administracji skarbowej.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze
rozporządzenia, dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych
w sprawie WIS określając ich właściwość miejscową, mając na uwadze konieczność
zapewnienia sprawnej obsługi wniosków o wydanie WIS.
Art. 41d. 1. WIS wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została
wydana w odniesieniu do:
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1)

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

2)

usługi, która została wyświadczona po dniu, w którym WIS została doręczona temu
podatnikowi.
2. W przypadku:

1)

czynności, o której mowa w art. 41a ust. 1, dokonanej po dniu, w którym WIS została
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS, do
podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 1,

2)

zastosowania na potrzeby podatku klasyfikacji towaru według Nomenklatury
Scalonej (CN) określonej dla tego towaru w wiążącej informacji taryfowej albo
wiążącej informacji akcyzowej

–

przepisy art. 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
Art. 41e. 1. Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą

należy wpłacić nie później niż w dniu złożenia wniosku. Potwierdzenie wpłaty dołącza
się do wniosku o wydanie WIS.
2. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
3. Opłata podlega zwrotowi:
1)

w całości – w przypadku wycofania wniosku;

2)

w odpowiedniej części – w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od
należnej.
4. Zwrotu opłaty dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1)

wycofania wniosku – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2)

zakończenia postępowania w sprawie WIS – w przypadku, o którym mowa w ust. 3
pkt 2.
Art. 41f. 1. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu

przeprowadzonych badań lub analiz, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie
WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.
2. Badania lub analizy mogą być wykonywane przez laboratoria jednostek
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane laboratoria,
a także przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego
rodzaju badań lub analiz.
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3. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana za badania lub analizy wykonywane
przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej stanowi
dochód budżetu państwa.
4. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do
uiszczenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty, o której mowa
w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym w wezwaniu terminie organ
podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez
rozpatrzenia.
5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, i termin jej uiszczenia są określane
przez organ podatkowy w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać rzeczywistym
wydatkom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. W przypadku gdy
badania lub analizy są przeprowadzane przez laboratoria jednostek organizacyjnych
Krajowej Administracji Skarbowej wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna
odpowiadać ryczałtowym stawkom opłat określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 167), jeżeli stawki te zostały określone w tych przepisach.
7. W przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opłaty, o której mowa
w ust. 1, jest wyższa niż kwota opłaty określona w postanowieniu wydanym na podstawie
ust. 5, a także w przypadku gdy opłata jest nienależna, zwrot kwoty nienależnej następuje
nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie WIS.
Art. 41g. 1. WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Do tego terminu nie wlicza się
terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej.
2. W przypadku gdy rozpatrzenie

wniosku o wydanie WIS wymaga

przeprowadzenia badań lub analiz laboratoryjnych, o których mowa w art. 41f ust. 1
termin, o którym mowa w ust. 1, zaczyna biec od dnia otrzymania wyników tych badań
lub analiz.
Art. 41h. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób uiszczenia opłaty za wniosek o wydanie WIS i opłaty, o której
mowa w art. 41f ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawnej obsługi podatników.
Art. 41i. 1. WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa
podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej
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przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie
WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi
niezgodna.
2. Organ podatkowy zmienia lub uchyla z urzędu lub na wniosek WIS, jeżeli
stwierdzi jej nieprawidłowość, w tym w wyniku wystąpienia przesłanek, o których mowa
w art. 240 Ordynacji podatkowej, lub gdy przestaje ona być zgodna z prawem w wyniku:
1)

przyjęcia zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN);

2)

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

3)

gdy przestaje być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN), wynikającą
z:
a)

not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
(Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm),

b)

wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

c)

decyzji

klasyfikacyjnych,

opinii

klasyfikacyjnych

lub

zmian

not

wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i
Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy
Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli
dnia 15 grudnia 1950 r.
3.

Przepisów art. 240–256 Ordynacji podatkowej nie stosuje się.

Art. 41j. 1. WIS, wraz z wnioskiem o jej wydanie, po usunięciu danych
identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane w treści wniosku
o wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, są zamieszczane, bez
zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS.”;
8)

w art. 43 w ust. 20 wyrazy „poz. 163” zastępuje się wyrazami „poz. 45”;

9)

w art. 83 w ust. 1:
a)

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

jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i
przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych,
przemysłowych lub do połowów, w tym w szczególności:
–

pełnomorskich

liniowców

wycieczkowych

oraz

pasażerskich,

podobnych

pełnomorskich

jednostek

łodzi

pływających,

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

pełnomorskich tankowców (CN 8901 20 10),

–

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

–

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

–

pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni
oraz

pełnomorskich

pozostałych

jednostek

pływających

do

przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (CN 8902
00 10),
–

pchaczy

pełnomorskich

(CN

8904

00

91)

i

holowników

pełnomorskich (CN ex 8904 00 10),
–

pełnomorskich lodołamaczy (CN ex 8906 90 10),

b) używanych na morzu statków ratowniczych morskich (CN ex 8905 90 10)
i łodzi ratunkowych (CN ex 8906 90 10),
c) jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (CN ex
8902 00 90),
b)

uchyla się pkt 2,

c)

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

10) w art. 99 w ust. 3b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „poz. 10” zastępuje się
wyrazami „poz. 18”;
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11) w art. 105a w ust. 3:
a)

pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „poz. 10” zastępuje się wyrazami
„poz. 18”,

b)

w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „poz. 1–9 i 12–24” zastępuje się
wyrazami „poz. 1–17”,

c)

w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się
wyrazami „poz. 18 i 19”;

12) w art. 105b:
a)

w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

b)

w ust. 1i wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

c)

w ust. 2:

h)

–

w pkt 1 wyrazy „poz. 1–9 i 12–24” zastępuje się wyrazami „poz. 1–17”,

–

w pkt 2 wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

w ust. 5 w pkt 3:
–

w lit. a wyrazy „poz. 1–9 i 12–24” zastępuje się wyrazami „poz. 1–17”,

–

w lit. b wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”;

13) w art. 105c:
a)

b)

c)

d)

w ust. 5 w pkt 2:
–

w lit. a wyrazy „poz. 1–9 i 12–24” zastępuje się wyrazami „poz. 1–17”,

–

w lit. b wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

w ust. 6:
–

w pkt 1 wyrazy „poz. 1–9 i 12–24” zastępuje się wyrazami „poz. 1–17”,

–

w pkt 2 wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

w ust. 9 w pkt 2:
–

w lit. a wyrazy „poz. 1–9 i 12–24 ” zastępuje się wyrazami „poz. 1–17”,

–

w lit. b wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

w ust. 9b wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”;

14) w art. 113 w ust. 13 w pkt 1 w lit. b w tiret pierwsze wyrazy „(PKWiU 35.11.10.0)”
zastępuje się wyrazami „(CN 2716 00 00)”;
15) w art. 120 w ust. 1:
a)

w pkt 1:
–

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

–

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

–

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

–

w lit. d skreśla się wyrazy „(PKWiU ex 13.92.16.0)”,

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

16) uchyla się załącznik nr 2;
17) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;
18) załączniki nr 10–14 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2-6
do niniejszej ustawy.
Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r.
poz. 800 z późn. zm.2)) w art. 13 w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) organ odwoławczy od decyzji, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, w zakresie
wiążących informacji stawkowych (WIS) wydawanych na podstawie przepisów
o podatku od towarów i usług;”.
Art. 3. 1. Przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 17 ust. 1c1e i ust. 2a, art. 19a
ust. 5 pkt 3 lit. b i c i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 22a, 12, 12d12f,
13 i 14e pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15, art. 99 ust. 3b, art. 105a ust. 3 pkt 1,
3 i 4, art. 105b ust. 1 pkt 3, ust. 1i, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 5 pkt 3 lit. a i b, art. 105c ust. 5 pkt 2 lit.
a i b, ust. 6 pkt 1 i 2, ust. 9 pkt 2 lit. a i b i ust. 9b, art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b tiret pierwsze,
art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. ad i pkt 4 oraz załączniki nr 3 i 1014 do ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r., z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Do wiążących informacji stawkowych, zwanych dalej „WIS”, wydawanych przed
dniem 1 stycznia 2020 r. stosuje się przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 17 ust. 1c1e
i ust. 2a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41
ust. 22a, 12, 12d12f, 13 i 14e pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15, art. 99 ust.
3b, art. 105a ust. 3 pkt 1, 3 i 4, art. 105b ust. 1 pkt 3, ust. 1i, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 5 pkt 3 lit. a i
b, art. 105c ust. 5 pkt 2 lit. a i b, ust. 6 pkt 1 i 2, ust. 9 pkt 2 lit. a i b i ust. 9b, art. 113 ust. 13
pkt 1 lit. b tiret pierwsze, art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. ad i pkt 4 oraz załączniki nr 3 i 1014 do
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000,
1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629 i 1693.
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3. WIS wydawana przed dniem 1 stycznia 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec
podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem
dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 grudnia
2019 r. oraz usługi, która została wyświadczona po tym dniu.
4. W przypadku gdy WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
organu wydającego WIS przed dniem 1 stycznia 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik, o
którym mowa w art. 41d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 14k–14m ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.2)) stosuje
się odpowiednio w odniesieniu do czynności, o której mowa w art. 41a ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, dokonanej po dniu 31 grudnia 2019 r.
Art. 4. 1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. stosuje się
stawkę podatku w wysokości 5% w odniesieniu do:
1)

książek, gazet, obrazków i pozostałych wyrobów przemysłu poligraficznego,
drukowanych; manuskryptów, maszynopisów i planów (CN ex 49) – wyłącznie towarów
objętych następującymi CN:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

2)

publikacji w formie elektronicznej zawierających treści, o których mowa w pkt 1.
2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. stosuje się stawkę

podatku w wysokości 8% w odniesieniu do:
1)

gazet, dzienników i czasopism, nawet ilustrowanych lub zawierających materiały
reklamowe – z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze
służą celom reklamowym (CN 4902);

2)

publikacji w formie elektronicznej zawierających treści, o których mowa w pkt 1.
3. WIS wydawana przed dniem 1 stycznia 2020 r., w odniesieniu do towarów i usług,

o których mowa w ust. 1 i 2, wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została
wydana, w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2019 r. oraz usługi, która
została wyświadczona po tym dniu.
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4. W przypadku gdy WIS, wydana w odniesieniu do towarów i usług, o których mowa w
ust. 1 i 2, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS
przed dniem 1 stycznia 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 41d
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 14k–14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w odniesieniu do czynności, o której mowa w
art. 41a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonanej po dniu zamieszczenia WIS w tym
Biuletynie.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. c,
pkt 6 lit. g, pkt 7 w zakresie art. 41a ust. 2 oraz art. 41d, pkt 9 lit. b, pkt 16, które wchodzą
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Aleksandra Ostapiuk
Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki do ustawy z dnia …… (poz. )
Załącznik nr 1

Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%
Poz.

CN lub
PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

CN

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

1

ex 09

2

ex 17

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

3

ex 2101

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

4

2103

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

5

ex 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – z
wyłączeniem tłuszczów złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych
(miksów), wyrobów seropodobnych (analogów serów), produktów o zawartości
alkoholu powyżej 1,2% oraz następujących towarów o których mowa w ustawie z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1541):
1) preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleka
początkowego, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleka
następnego, mleka i mleka modyfikowanego dla dzieci,
2) dietetycznych
środków
spożywczych
specjalnego
przeznaczenia
medycznego

6

ex 4401

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych
postaciach

CN

Towary zwykle używane w rolnictwie

7

ex 01

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

1)
2)
3)
4)
5)

8

ex 06

9

ex 12

10

ex 3503

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście
ozdobne – z wyłączeniem towarów objętych CN 0604 – Liście, gałęzie i pozostałe
części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty,
odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione,
bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane
Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub
lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem towarów przeznaczonych do spożycia
przez ludzi
Żelatyna i jej pochodne

11

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

12

bez względu Sznurek do maszyn rolniczych
na CN

13

bez względu
Ziemia ogrodnicza
na CN
Towary związane z ochroną zdrowia

14

bez względu Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do
na CN
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

15

bez względu Produkty lecznicze – z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych –
na CN
dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z
przepisami Prawa farmaceutycznego oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane
przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

16

bez względu Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i
na CN
wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które
zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów
biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych
CN

Pozostałe towary

4902

Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały
reklamowe – z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej
mierze służą celom reklamowym

PKWiU

Usługi (grupa usług)

18

ex 01.6

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

19

02.10.20.0

20

Usługi związane z leśnictwem – z wyłączeniem: patrolowania lasów
ex 02.40.10 wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3)
oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami

21

ex 03.00.7

Usługi wspomagające rybactwo – z wyłączeniem
rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)

22

ex
10.39.14.0

Warzywa i owoce, krojone i zapakowane – wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw,
mieszanie świeżych sałat, pakowanie na rynek pierwotny

23

36.00.20.0

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci
wodociągowych

24

36.00.30.0

Usługi związane z
wodociągowych

25

ex 37

26

38.11.1

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

27

38.11.2

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

28

38.11.6

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych
niż niebezpieczne

29

38.12.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

17

30

31

Usługi związane ze szkółkami leśnymi

handlem

wodą

dostarczaną

usług

związanych

za pośrednictwem

z

sieci

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

38.12.30.0

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

38.21.10.0

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

32

38.21.2

33

38.22.19.0

34

35

36

Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

38.22.2

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych
odpadów niebezpiecznych

39.00.1

Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem

39.00.2

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

37

49.10

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

38

49.31

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

39

49.32

Usługi taksówek

40

49.39

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

41

50.10.1

Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu

42

50.30.1

Transport wodny śródlądowy pasażerski

43

50.30.20.0

44

51.10.1

45

51.10.20.0

46

55

47

Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej, z załogą
Transport lotniczy pasażerski
Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą
Usługi związane z zakwaterowaniem

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

48

75

Usługi weterynaryjne

49

81.29.12.0

Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

50

81.29.13.0

Pozostałe usługi sanitarne

51

81.30

Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

52

53

ex
85.60.10.0

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

ex 91.01

Usługi bibliotek i archiwów – wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw
wymienionych w pozycji 16 i 70 oraz w pozycjach 18 – 19 i 23 załącznika nr 10

54

93.11.10.0

Usługi związane z działalnością obiektów sportowych

55

95.23.10.0

Usługi naprawy obuwia i wyrobów skórzanych

56

95.29.11.0

Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego

57

95.29.12.0

Usługi naprawy rowerów

58

96.02.11.0

Usługi fryzjerskie damskie

59

96.02.12.0

Usługi fryzjerskie męskie

60

ex
96.02.14.0

Usługi fryzjerskie świadczone w domu

61

96.03

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

62

bez względu Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie
na PKWIU autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za
przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego
wykonania

63

bez względu Usługi kulturalne i rozrywkowe
na PKWIU 1)
na
widowiska
artystyczne,
2) do obiektów kulturalnych

64

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

65

bez względu Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury –
na PKWIU wyłącznie w zakresie wstępu

66

bez względu
Wstęp na imprezy sportowe
na PKWIU

67

bez względu
Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu
na PKWIU

– wyłącznie w zakresie wstępu:
włączając
przedstawienia
cyrkowe,

68

bez względu
na PKWIU Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 14

69

bez względu
na PKWIU Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii

70

bez względu
Odpłatność za przewóz podręcznego bagażu, realizowany łącznie z przewozem
na PKWIU pasażera przy świadczeniu usług, o których mowa w poz. 36 – 37 i 39

71

bez względu
na PKWIU Publikacje w formie elektronicznej zawierające treści, o których mowa w poz. 16

*)

Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych

Objaśnienia:

1)

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

2)

Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu, również
zwierzęcia, za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest
traktowany jako podręczny bagaż.

Załącznik nr 2

Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%
Poz.

CN lub
PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

Towary spożywcze
1

02

2

ex 03

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

3

04

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

4

0504

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

5

07

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

6

08

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

7

10

Zboża

8

11

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

9

ex 12

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

ex 15

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

10

11

ex 16

12

19

13

ex 20

Mięso i podroby jadalne

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych
bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem:
1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,
2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN
1603 i CN 1605
Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka, pieczywa cukiernicze
Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych
roślin – z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

części

14

2104

Zupy i buliony
homogenizowane

i

preparaty

do

nich;

złożone

15

2105

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

16

ex 2106

przetwory

spożywcze,

Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby
seropodobne (analogi serów) oraz następujące towary, o których mowa w ustawie z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1541):
1) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe,
preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i
mleko modyfikowane dla dzieci,
2) dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego

17

ex 2202

Wyłącznie produkty:
1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko – z wyłączeniem produktów zawierających
kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, bez dodatku wody, chyba
że dodanie wody ma na celu odtworzenie udziału wody usuniętej w
procesie zagęszczania soku,
3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe,
preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i
mleko modyfikowane dla dzieci, dietetyczne środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego – o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541)

CN

Pozostałe towary

ex 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego,
drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte
następującymi CN:
1) 4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w
pojedynczych arkuszach,
2) 4903 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania,
3) 4904 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione,
4) 4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów,
włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane

18

19

ex 8523

Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne" i
inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane,
włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte
działem 37 – wyłącznie publikacje zawierające treści, o których mowa w poz. 18

20

9619

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

21

22

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

Foteliki do przewozu dzieci w samochodach

na CN
PKWiU
23

bez względu
na PKWiU

Usługi (grupa usług)

Publikacje w formie elektronicznej zawierające treści, o których mowa w poz. 18

Objaśnienie:

1)

Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub
opodatkowanych stawką 0%.

Załącznik nr 3

Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
Poz. CN

Nazwa towaru (grupy towarów)
Rudy metali, żużel, popiół – wyłącznie towary objęte kodami CN:

1

ex 26

− 2618 – Żużel granulowany (piasek żużlowy) z produkcji
żeliwa lub stali,
− 2619 – Żużel (inny niż żużel granulowany), zgorzeliny i
pozostałe odpady z produkcji żeliwa lub stali,
− 2620 – Żużel, popiół i pozostałości (inne niż z produkcji
żeliwa lub stali), zawierające metale, arsen lub ich związki
Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub
półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem
szlachetnym i artykuł z nich; sztuczna biżuteria; monety – wyłącznie
towary objęte kodami CN:

2

ex 71

− 7106-7112 – część II działu 71 Metale szlachetne i metale
platerowane metalem szlachetnym,
− ex 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu
szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym –
wyłącznie części biżuterii ze złota, srebra i platyny oraz z
metalu pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym,
− ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich
części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego
metalem szlachetnym – wyłącznie części wyrobów
jubilerskich tj. niewykończone lub niekompletne wyroby
jubilerskie ze złota, srebra i platyny oraz z metalu pokrytego
lub platerowanego metalem szlachetnym,
− 7115 10 00 – Katalizatory w postaci drucianej tkaniny lub
siatki, z platyny,
z zastrzeżeniem poz. 15

3

ex 72

Żeliwo i stal, z zastrzeżeniem poz. 16
Miedź i artykuły z miedzi – wyłącznie towary objęte kodami CN:

4

ex 74

− 7401 – Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź
wytrącona),

− 7402 – Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji
elektrolitycznej,
− 7403 – Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione
plastycznie,
− 7405 – Stopy wstępne miedzi,
− 7406 – Proszki i płatki miedzi,
− 7407 – Sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi,
− 7408 – Drut miedziany,
− 7409 – Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości
przekraczającej 0,15 mm, z miedzi,
− 7410 – Folia miedziana (nawet zadrukowana, na podłożu z
papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych
materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem
dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,15 mm,
z zastrzeżeniem poz.16
Nikiel i artykuły z niklu – wyłącznie towary objęte kodami CN:

5

ex 75

− 7501 – Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe
produkty pośrednie hutnictwa niklu,
− 7502 – Nikiel nieobrobiony plastycznie,
− 7504 – Proszki i płatki z niklu,
− 7505 – Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z niklu,
− 7506 – Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu,
z zastrzeżeniem poz. 16
Aluminium i artykuły z aluminium – wyłącznie towary objęte kodami
CN:

6

ex 76

−
−
−
−
−

7601 – Aluminium nieobrobione plastycznie,
7603 – Proszki i płatki aluminium,
7604 – Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium,
7605 – Drut aluminiowy,
7606 – Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości
przekraczającej 0,2 mm, z aluminium
− 7607 – Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu
z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych
materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem
dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm,

z zastrzeżeniem poz. 16

Ołów i artykuły z ołowiu – wyłącznie towary objęte kodami CN:

7

ex 78

− 7801 – Ołów nieobrobiony plastycznie,
− 7804 – Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z ołowiu; proszki i
płatki ołowiu,
z zastrzeżeniem poz. 16
Cynk i artykuły z cynku – wyłącznie towary objęte kodami CN:

8

ex 79

−
−
−
−

7901 – Cynk nieobrobiony plastycznie,
7903 – Pył cynkowy, proszki i płatki cynku,
7904 – Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cynku,
7905 – Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z cynku,

z zastrzeżeniem poz. 16
Cyna i artykuły z cyny – wyłącznie towary objęte kodami CN:

9

ex 80

− 8001 – Cyna nieobrobiona plastycznie,
− 8003 – Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny,
− ex 8007 – Pozostałe artykuły z cyny – wyłącznie blachy i,
taśma z cyny; proszki i płatki z cyny; płyty, arkusze i taśmy
cynowe; folia cynowa,
z zastrzeżeniem poz. 16

10

ex 8471 30 00

11

ex 8517 12 00

12

ex 8542

13

ex 8548

Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o
masie nie większej niż 10 kg, składające się co najmniej z jednostki
centralnej, klawiatury i monitora – wyłącznie komputery przenośne
takie jak: tablety, notebooki i laptopy
Telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci
bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym
smartfony
Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i
akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte
baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne
części maszyn lub urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie
indziej w niniejszym dziale – wyłącznie odpady i braki ogniw
galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych;
zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte
akumulatory elektryczne

14

ex 9504 50 00

Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją
9504 30 – z wyłączeniem części i akcesoriów

15

Bez względu
na kod CN

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

Bez względu
na kod CN

Odpady (w tym niebezpieczne odpady zawierające metal), złom i
surowce wtórne metalowe (metale szlachetne, metale nieszlachetne,
cermetale), ze szkła, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z
gumy, wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe
konstrukcje pływające

16

Załącznik nr 4

Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art.
113 ust. 1 i 9 ustawy
Poz.

CN

Nazwa towaru (grupy towarów)

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym –
wyłącznie towary objęte kodami CN:

1

ex 71

− 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 9602

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

3

ex 9706 00 00

Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria
artystyczna

Załącznik nr 5

Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy
Poz. CN

Nazwa towaru (grupy towarów)
ex 15

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

3215 90 20

Wkłady atramentowe (bez zintegrowanej głowicy drukującej) do
wstawienia w urządzenia objęte podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub
8443 39 oraz zawierające komponenty mechaniczne lub elektryczne;
atrament stały w specjalnie zaprojektowanych kształtach, do
wstawienia w urządzenia objęte podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub
8443 39

3707 90 21

Termoplastyczne lub elektrostatyczne wkłady z tonerem (bez części
ruchomych) do umieszczania w urządzeniach objętych podpozycjami
8443 31, 8443 32 lub 8443 39

3920 10 24

Folia obciskająca, niedrukowane – folia typu stretch

1

2

3

4

ex 71
5

6

7

8

9

10

73

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub
półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem
szlachetnym i artykuł z nich; sztuczna biżuteria; monety – z
wyłączeniem towarów objętych załącznikiem nr 11
Artykuły z żeliwa i stali

ex 74

Miedź i artykuły z miedzi – z wyłączeniem towarów objętych
załącznikiem nr 11

ex 75

Nikiel i artykuły z niklu – z wyłączeniem towarów objętych
załącznikiem nr 11

ex 76

Aluminium i artykuły z aluminium – z wyłączeniem towarów
objętych załącznikiem nr 11

ex 78

Ołów i artykuły z ołowiu – z wyłączeniem towarów objętych

załącznikiem nr 11
11

12

7907

Pozostałe artykuły z cynku

ex 80

Cyna i artykuły z cyny – z wyłączeniem towarów objętych
załącznikiem nr 11

13

ex 8443 99 90 Części i akcesoria – pozostałe – 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

14

ex 8471 70 50 Urządzenia pamięci – napędy dysków twardych (HDD)

15

ex 8471 70 98 Urządzenia pamięci – pozostałe – wyłącznie dyski SSD

16

ex 8523 51

Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski
SSD

17

ex 8525 80 30 Kamery i aparaty cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne

18

Bez względu
na kod CN

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu
silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym

Bez względu
na kod CN

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

19

Załącznik nr 6

Wykaz usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy
Poz. PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

1

bez względu na
symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r. poz. 568)

2

41.00.3

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków,
przebudową lub remontem istniejących budynków)

3

41.00.4

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków,
przebudową lub remontem istniejących budynków)

4

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg,
ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów
startowych

5

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i
kolei podziemnej

6

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

7

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów
przesyłowych

8

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z
rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

9

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów
irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych,
obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji
pomp

10 42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz
instalowaniem zbiorników septycznych

11 42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12 42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

13 42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

14 42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów,
tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

15 42.99.21.0

Roboty

ogólnobudowlane

związane

z

budową

budową

sieci

budowli

produkcyjnych i dla górnictwa
16 42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk
sportowych

17 42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane

18 43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

19 43.12.11.0

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

20 43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów
oraz przemieszczaniem ziemi

21 43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń
geologiczno-inżynierskich

22 43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
służących bezpieczeństwu

23 43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji
elektrycznych

24 43.22.11.0

Roboty
związane
z
wykonywaniem
wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

25 43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

26 43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

27 43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

28 43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

29 43.29.19.0

Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane

30 43.31.10.0

Roboty tynkarskie

31 43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

32 43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem
ścian

33 43.33.21.0

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

34 43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian
(włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

35 43.34.10.0

Roboty malarskie

36 43.34.20.0

Roboty szklarskie

37 43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

38 43.39.19.0

Roboty
związane
z
wykończeniowych
robót

instalacji

instalacji
cieplnych,

wykonywaniem
pozostałych
budowlanych,
gdzie
indziej

niesklasyfikowanych
39 43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

40 43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

41 43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

42 43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43 43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

44 43.99.40.0

Roboty betoniarskie

45 43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

46 43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

47 43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z
elementów prefabrykowanych

48 43.99.90.0

Roboty
związane
z
specjalistycznych
robót
niesklasyfikowanych

wykonywaniem
pozostałych
budowlanych,
gdzie
indziej

