
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r.

Poz. 944

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 lipca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług  
oraz warunków stosowania tych zwolnień

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług 
oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 1722 oraz z 2014 r. poz. 369) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  podmiotach – rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz 
osoby fizyczne;

2)  celach publicznych i religijnych – rozumie się przez to zgodne z prawem cele pozostające w sferze zadań pub-
licznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.3)), oraz cele religijne, określone w statucie lub 
innym akcie wewnętrznym organizacji pożytku publicznego.”;

2) w § 3:
a) w ust. 1:

–  pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752), dokonywaną przez organizację pożytku pub-
licznego, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację pożytku publicznego:
a)  w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną przez organizację pożytku publicznego 

zbiórką towarów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych,
b)  za środki pieniężne pochodzące z ich zbiórki prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, 

z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych;”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12)  usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomuni-

kacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827), świadczone w celu zebrania środków pieniężnych na realizację 
celów publicznych i religijnych przez organizację pożytku publicznego, z wyjątkiem usług przedpłaconych;”,

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, 
poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 
1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, 
poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223 i 498.
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– w pkt 17:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„świadczenie usług i dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, inną niż wymieniona w pkt 1, wykonywane przez 
podmioty, których działalność jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 22, 24, 26 
i 31–33 ustawy, w związku z organizowaniem imprez połączonych ze zbiórką środków pieniężnych wy-
łącznie na potrzeby tej działalności zwolnionej, pod warunkiem że:”

– – lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)  zbiórka środków pieniężnych, będąca zbiórką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498), jest przeprowadza-
na zgodnie z przepisami tej ustawy;”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  środki pieniężne uzyskane przez organizację pożytku publicznego z dostawy towarów, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, zostaną przeznaczone w całości na realizację celów publicznych i religijnych;”,

– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)  zbiórka, będąca zbiórką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach 
prowadzenia zbiórek publicznych, jest przeprowadzana zgodnie z przepisami tej ustawy.”,

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązuje:

1)  w przypadku, o którym mowa w lit. a, w odniesieniu do towarów, których wartość rynkowa uwzględniająca 
podatek przekracza 2000 zł – wyłącznie w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada doku-
mentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku 
darowizny z terytorium państwa trzeciego posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import 
tych towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy;

2)  w przypadku, o którym mowa w lit. b – pod warunkiem że nabycie przez organizację pożytku publicznego 
zostało udokumentowane posiadaną fakturą lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów 
nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy.”,

d) w ust. 6:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)  dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, zwany dalej „dostawcą usługi”, zawarł z or-
ganizacją pożytku publicznego pisemną umowę dotyczącą przekazania tej organizacji kwoty należnej, 
w części przekraczającej kwotę zatrzymywaną przez dostawcę usługi, z tytułu świadczonych usług 
o podwyższonej opłacie dla realizacji zbiórki środków pieniężnych na cele publiczne i religijne realizo-
wane przez tę organizację;

2)  w umowie, o której mowa w pkt 1, zostały podane numer lub numery, wykorzystywane do świadczenia 
usługi o podwyższonej opłacie, okres, w którym numer lub numery będą udostępnione na potrzeby 
zbiórki środków pieniężnych na cele publiczne i religijne realizowane przez organizację pożytku pub-
licznego, cena jednostkowa usługi ze wskazaniem kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi;”,

– uchyla się pkt 3,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)  organizacja pożytku publicznego nie dokonuje żadnych świadczeń na rzecz dostawcy usługi z tytułu 
zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1, lub w związku z nią, z wyjątkiem informowania o uczestnicze-
niu dostawcy usługi w zbiórce środków pieniężnych na cele publiczne i religijne realizowane przez tę 
organizację, o wysokości kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi z tytułu wykonywanej usługi oraz 
przekazywania danych dotyczących dostawcy usługi, w tym jego logo, podczas rozpowszechniania in-
formacji, o których mowa w pkt 2;”.
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§ 2. Do czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 12 i 17 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonywanych w związku ze zbiórkami publiczny-
mi przeprowadzanymi na podstawie pozwoleń na ich przeprowadzenie wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732), stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego 
w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń




