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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 kwietnia 2001 r.

w sprawie podatku od towarów i us∏ug z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug mi´dzynarodowego przewozu drogowego.

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 10 pkt 2 i art. 47
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11,
poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r.
Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142,
poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111,
poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926,
Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139,
poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499,
Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68,
poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92
i Nr 39, poz. 459) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady ustalania i poboru podatku od
towarów i us∏ug, zwanego dalej „podatkiem”, z ty-
tu∏u Êwiadczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej us∏ug mi´dzynarodowego przewozu dro-
gowego przez niektórych podatników, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podat-
ku akcyzowym,

2) moment powstania obowiàzku podatkowego w za-
kresie, o którym mowa w pkt 1,

3) zwolnienia od podatku z tytu∏u us∏ug, o których mo-
wa w pkt 1.

§ 2. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od to-
warów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, p∏acà poda-
tek z tytu∏u Êwiadczenia na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej us∏ug mi´dzynarodowego przewozu drogo-
wego towarów:

1) w cz´Êci — wed∏ug zasad okreÊlonych w ust. 2—7
— w urz´dzie celnym,

2) w pozosta∏ej cz´Êci — wed∏ug zasad ogólnych okre-
Êlonych w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
oraz w przepisach rozporzàdzenia Ministra Finan-
sów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towa-
rów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 109, poz. 1245 oraz z 2000 r. Nr 25, poz. 304, Nr
72, poz. 843, Nr 91, poz. 1011 i Nr 121, poz. 1296)

— je˝eli przewóz ten jest wykonywany pojazdami za-
rejestrowanymi za granicà.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ do podatni-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym, z tych krajów, które nie pobie-
rajà podatków lub op∏at o podobnym charakterze od
us∏ug mi´dzynarodowego przewozu drogowego wy-



konywanych pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

3. Kwot´ podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
ustala si´ jako iloczyn stawki 22% oraz kwoty 45 z∏,
w zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych.

4. Podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mo˝e byç
równie˝ p∏acony za okresy tygodniowe, miesi´czne lub
roczne, je˝eli podatnik z∏o˝y takie oÊwiadczenie w urz´-
dzie celnym najpóêniej w dniu powstania po raz pierw-
szy obowiàzku podatkowego. Kwot´ podatku ustala si´:

1) za tydzieƒ — jako iloczyn stawki 22% i kwoty 136 z∏,
w zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych,

2) za miesiàc — jako iloczyn stawki 22% i kwoty
454 z∏, w zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych,

3) za rok — jako iloczyn stawki 22% i kwoty 4 545 z∏,
w zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych.

5. Organ celny wydaje dowód zap∏aty podatku.

6. Obowiàzek podatkowy w zakresie podatku, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1, powstaje z chwilà wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu, o którym
mowa w ust. 1, a w przypadku gdy pojazd wjecha∏ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ∏adunku —
z chwilà wyjazdu z tego terytorium z ∏adunkiem.

7. Zwalnia si´ od podatku,  o którym mowa w ust. 1
pkt 1, us∏ugi wykonywane:

1) samochodami osobowymi i kempingowymi,

2) samochodami s∏u˝b specjalnych, w szczególnoÊci:
stra˝y po˝arnej, pogotowia ratunkowego i tech-
nicznego, s∏u˝by wi´ziennej, a tak˝e samochodami
urz´dów celnych,

3) samochodami przedstawicielstw dyplomatycznych
i urz´dów konsularnych paƒstw obcych, pod wa-
runkiem wzajemnoÊci, oraz misji specjalnych i or-
ganizacji mi´dzynarodowych, korzystajàcych z im-
munitetów i przywilejów dyplomatycznych,

4) pojazdami innymi ni˝ wymienione w pkt 1—3, któ-
rych dopuszczalna ∏adownoÊç wraz z przyczepà nie
przekracza 1500 kg.

§ 3. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od to-
warów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, p∏acà poda-
tek z tytu∏u Êwiadczenia na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej us∏ug mi´dzynarodowego przewozu drogo-
wego polegajàcych na okazjonalnym przewozie osób

autobusami zarejestrowanymi za granicà — wed∏ug
zasad okreÊlonych w ust. 2—6 — w urz´dzie celnym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do us∏ug przewo-
zu osób autobusami zarejestrowanymi w krajach, któ-
re nie pobierajà podatków lub op∏at o podobnym cha-
rakterze od przewozów osób autobusami zarejestro-
wanymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà wjazdu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kwot´ podatku ustala si´ od ka˝dej z podró˝ujà-
cych osób jako iloczyn stawki 7% i kwoty 285 z∏, w za-
okràgleniu do pe∏nych z∏otych.

5. Zwalnia si´ z obowiàzku podatkowego us∏ugi
przewozu osób autobusami, które w czasie pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opuÊci∏y to teryto-
rium w zwiàzku z realizacjà programu turystycznego
i tego samego dnia powróci∏y na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ramach tego samego pobytu.

6. Przewoênik sk∏ada organowi celnemu przyjmujà-
cemu zg∏oszenie celne deklaracj´ wed∏ug ustalonego
wzoru w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz de-
klaracji wraz z dowodem zap∏aty podatku jest zwraca-
ny przewoênikowi, który jest obowiàzany zachowaç ten
dokument do momentu wyjazdu z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

§ 4. Organ celny jest obowiàzany do poboru podat-
ków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1, oraz
ich wp∏aty na rachunek urz´du skarbowego w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na siedzib´ urz´du celnego, za okresy
pi´ciodniowe, w terminie siedmiu dni po up∏ywie ka˝-
dego okresu.

§ 5. W zakresie ustalania i poboru podatku z tytu∏u
Êwiadczenia us∏ug mi´dzynarodowego przewozu dro-
gowego, wykonywanych na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, nie stosuje si´ przepisów § 3—5 rozporzà-
dzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzo-
wym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 oraz z 2000 r. Nr 25,
poz. 304, Nr 72, poz. 843, Nr 91, poz. 1011 i Nr 121,
poz. 1296).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 8 ma-
ja 2001 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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