
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. 

Poz. 1171 

U S T A W A  

z dnia 25 lipca 2014 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
1)

 

Art. 1. W ustawie 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)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w pkt 3 w lit. b tiret czwarte otrzymuje brzmienie: 

„– francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej – z Republiki Francuskiej,”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) państwie członkowskim konsumpcji – rozumie się przez to państwo członkowskie, w odniesieniu do któ-
rego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług telekomunika-
cyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych;”, 

c) po pkt 25 dodaje się pkt 25a i 25b w brzmieniu: 

„25a) usługach telekomunikacyjnych – rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygna-
łów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną 
lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub 
cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz 
z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporzą-
dzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonaw-
cze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE 
L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 282/2011”; 

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

d) pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

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

                                                           
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej 

dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11) oraz dyrektywy Rady 
2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów 
najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5). 

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. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1171 

 
2) w art. 3: 

a) w ust. 3: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności go-
spodarczej na terytorium kraju – właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwany dalej „naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego”;”, 

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) o których mowa w art. 130a pkt 2, i podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 131 pkt 2,
zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII 
w rozdziałach 6a i 7, dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska – 
właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1–3a, właściwym organem 
podatkowym jest naczelnik drugiego urzędu skarbowego.”; 

3) w art. 19a w ust. 5 w pkt 4 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– telekomunikacyjnych,”; 

4) art. 28k otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28k. Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na 
rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce za-
mieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.”; 

5) w art. 28l uchyla się pkt 8–10; 

6) uchyla się art. 28m; 

7) w art. 29a w ust. 15 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz 
usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;”; 

8) w art. 41 w ust. 14e pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) świadczenia usług telekomunikacyjnych,”; 

9) w art. 89: 

a) w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) podatników i podmiotów zagranicznych, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozlicza-
nia VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, nieposiadających na terytorium kraju siedziby 
działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”, 

b) po ust. 1l dodaje się ust. 1m w brzmieniu: 

„1m. Przepisy ust. 1a–1g stosuje się odpowiednio do podatników i podmiotów zagranicznych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 4, z tym że mogą się oni również ubiegać o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez 
nich na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na te-
rytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez nich wykorzystywane do świadczenia na terytorium kraju 
usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnika-
mi, o których mowa w art. 28a.”, 

c) w ust. 5: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podatnikom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, 
oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie,”, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) przypadki, w których podatnikom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dokonującym 
sprzedaży przysługuje zwrot podatku,”; 
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10) w art. 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe 
za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem 
ust. 2–10, art. 130c i art. 133.”; 

11) w art. 109 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podsta-
wie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwol-
niona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone 
w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty 
podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skar-
bowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, 
a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi prze-
pisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.”; 

12) art. 112 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 112. Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz 
wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnie-
nia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3.”; 

13) w dziale XII po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: 

„Rozdział 6a 

Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych 

świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale 

nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, 

o których mowa w art. 28a 

Art. 130a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

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

2) podatnikach – rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz 
osoby fizyczne, które posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej; 

3) procedurze szczególnej rozliczania VAT – rozumie się przez to rozliczenie VAT należnego z tytułu świadcze-
nia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych państwu członkowskiemu kon-
sumpcji, w którym podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Art. 130b. 1. Podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne, dla 
których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k, na rzecz osób niebędących podatnikami, 
o których mowa w art. 28a, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie 
członkowskim konsumpcji, może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej 
rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada: 

1) siedzibę działalności gospodarczej albo 

2) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na 
terytorium Unii Europejskiej, albo 

3) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu złożenia zgłoszenia, jeżeli nie po-
siada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe 
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. 

2. Państwo członkowskie, w którym podatnik złożył zgłoszenie, uznaje się za państwo członkowskie identyfi-
kacji. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, podatnik nie może zmienić państwa członkowskiego identyfi-
kacji wcześniej niż po upływie dwóch kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym rozpoczął korzystanie 
z procedury szczególnej rozliczania VAT. 
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4. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, zgłoszenia dokonuje 

się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do naczelnika drugiego urzędu skarbowego. 

5. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego dokonuje identyfikacji podatnika na potrzeby procedury szczególnej 
rozliczania VAT i potwierdza zgłoszenie, wykorzystując numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na 
potrzeby podatku. 

6. W przypadku gdy podatnik nie spełnia warunków do korzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, 
naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia, na które służy zaża-
lenie. Podatnik jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej. 

7. Podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT jest obowiązany do zawia-
domienia naczelnika drugiego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej o: 

1) zmianach danych objętych zgłoszeniem, z wyjątkiem tych, których aktualizacji dokonał na podstawie art. 96 
ust. 12 lub ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

2) zmianach działalności objętej procedurą szczególną rozliczania VAT, w wyniku których przestał spełniać wa-
runki do jej stosowania, 

3) zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych 

– nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność wymagająca zawia-
domienia. 

8. W przypadku gdy podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT: 

1) zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
usług nadawczych i usług elektronicznych lub 

2) nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo jego pełno-
mocnikiem, albo przez okres ośmiu kolejnych kwartałów kalendarzowych nie świadczy usług objętych proce-
durą szczególną rozliczania VAT, lub 

3) nie spełnia warunków do korzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, lub 

4) systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących procedury szczególnej rozliczania VAT 

– naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wygaśnięciu identyfikacji tego podatnika na po-
trzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, na które służy zażalenie. Podatnik jest powiadamiany o wydaniu po-
stanowienia również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Art. 130c. 1. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani 
składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT, zwane dalej „dekla-
racjami VAT”, do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwanego dalej „drugim urzędem skarbo-
wym”. 

2. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym 
kolejnym kwartale. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy. 

4. Deklaracja VAT powinna zawierać: 

1) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku; 

2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny: 

a) całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych pomniejszo-
ną o kwotę VAT, 

b) całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi, o których mowa w lit. a, wraz z jej podziałem 
na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom VAT, 

c) stawki VAT; 

3) kwotę podatku należnego ogółem. 
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5. W przypadku gdy poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim 

identyfikacji podatnik ma również inne stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdujące się w innym 
państwie członkowskim, z którego świadczone są usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektronicz-
ne, deklaracja VAT oprócz informacji, o których mowa w ust. 4, powinna zawierać: 

1) całkowitą wartość tych usług dla państwa członkowskiego, w którym ten podatnik ma takie miejsce, wraz z jej 
podziałem na państwa członkowskie konsumpcji, oraz 

2) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, 
a w przypadku jego braku – jakikolwiek numer, za pomocą którego ten podatnik jest identyfikowany 
w państwie członkowskim, w którym ma takie miejsce. 

6. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro. 

7. W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług 
elektronicznych dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opu-
blikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie 
opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia. 

8. Podatnicy są obowiązani do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując deklarację VAT, której dotyczy wpłata, 
w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy drugiego urzędu skarbowego. 

Art. 130d. 1. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani 
prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą szczególną rozliczania VAT, zgodnie 
z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna być udostępniona przez podatnika za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. 

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym 
dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.”; 

14) w dziale XII tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: 

„Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świad-
czonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a”; 

15)  w art. 131: 

a) uchyla się pkt 3, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) państwie członkowskim identyfikacji – rozumie się przez to państwo członkowskie, które podmiot zagra-
niczny wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej 
rozliczania VAT, jeżeli jego działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadaw-
czych lub usług elektronicznych jako podatnika VAT na terytorium Unii Europejskiej zostanie rozpoczęta 
zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału;”, 

c) uchyla się pkt 5, 

d) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) procedurze szczególnej rozliczania VAT – rozumie się przez to rozliczenie VAT należnego z tytułu świad-
czenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych państwu członkowskiemu 
konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.”; 

16) w art. 132: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmioty zagraniczne świadczące usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne, 
dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k, na rzecz osób niebędących podatni-
kami, o których mowa w art. 28a, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na 
terytorium Unii Europejskiej, mogą złożyć w państwie członkowskim identyfikacji zgłoszenie informujące 
o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3–5 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, zgłoszenia doko-
nuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do naczelnika drugiego urzędu skarbowego. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: nazwę podmiotu 

zagranicznego, jego adres wraz z kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej na-
leżącej do tego podmiotu, numer podatkowy przyznany mu w państwie siedziby działalności gospodarczej lub 
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest tam nadawany, oraz oświadczenie podmiotu 
zagranicznego, że nie został on zidentyfikowany na potrzeby VAT na terytorium Unii Europejskiej. 

5. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego, potwierdzając zgłoszenie, nadaje z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej podmiotowi zagranicznemu numer identyfikacyjny na potrzeby rozliczania świad-
czonych przez niego usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.”, 

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

„5a. W przypadku gdy podmiot zagraniczny nie spełnia warunków do korzystania z procedury szczególnej 
rozliczania VAT, naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia, 
na które służy zażalenie. Podmiot zagraniczny jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.”, 

e) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT jest obo-
wiązany do zawiadomienia naczelnika drugiego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej o: 

1) zmianach danych objętych zgłoszeniem, 

2) zmianach działalności objętej procedurą szczególną rozliczania VAT, w wyniku których przestał spełniać 
warunki do jej stosowania, 

3) zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych 

– nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność wymagająca za-
wiadomienia. 

7. W przypadku gdy: 

1) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT zawiadomi na-
czelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług na-
dawczych i usług elektronicznych lub 

2) mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem zagranicznym ziden-
tyfikowanym na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT albo jego pełnomocnikiem, albo przez 
okres ośmiu kolejnych kwartałów kalendarzowych podmiot ten nie świadczy usług objętych procedurą 
szczególną rozliczania VAT, lub 

3) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT nie spełnia wa-
runków do korzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, lub 

4) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT systematycznie 
nie przestrzega zasad dotyczących procedury szczególnej rozliczania VAT 

– naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wygaśnięciu identyfikacji tego podmiotu na 
potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, na które służy zażalenie. Podmiot zagraniczny jest powiada-
miany o wydaniu postanowienia również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”; 

17) w art. 133: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obo-
wiązane składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje VAT do drugiego urzędu skarbowe-
go. 

2. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każ-
dym kolejnym kwartale.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy.”, 

c) uchyla się ust. 3, 
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d) w ust. 4 w pkt 2 lit. a–c otrzymują brzmienie: 

„a) całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych pomniejszoną 
o kwotę VAT, 

b) całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi, o których mowa w lit. a, wraz z jej podziałem 
na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom VAT, 

c) stawki VAT;”, 

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro. 

6. W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub 
usług elektronicznych dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wy-
miany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli 
nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia.”, 

f) uchyla się ust. 7, 

g) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Podmioty zagraniczne są obowiązane do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując deklarację VAT, któ-
rej dotyczy wpłata, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy drugiego urzędu skarbowego.”; 

18) w art. 134: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obo-
wiązane prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą szczególną rozliczania 
VAT, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, 
w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.3)) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień ter-
minu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.”; 

2) w art. 81: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisem-
nym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3.”, 

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Skorygowanie deklaracji, o których mowa w art. 130c i art. 133 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.4)), nie wymaga dołączenia pisem-
nego uzasadnienia przyczyn korekty.”; 

3) w art. 86 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowa-
dzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatko-
we stanowią inaczej.”; 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 

1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567 i 915. 
4) 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 i 1171. 
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4) w art. 137 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu: 

„§ 1b. Jeżeli pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania VAT w rozumieniu ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będący nierezydentem, nie posiada identyfikatora podatkowe-
go, ma obowiązek wskazać numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie, 
a w przypadku braku takiego numeru – numer i serię paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
Pełnomocnik ten ma również obowiązek wskazać adres elektroniczny.”. 

Art. 3. 1. Osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która: 

1) posiada: 

a) siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

b) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie posiada 
siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo 

c) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które wybiera 
w celu przedłożenia zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Euro-
pejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii 
Europejskiej 

– oraz 

2) zamierza świadczyć od dnia 1 stycznia 2015 r. na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a 
ustawy wymienionej w art. 1, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej usługi: 

a) telekomunikacyjne – dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszel-
kiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektroma-
gnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania ta-
kiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, 

b) nadawcze – zawierające treści audio i audiowizualne, takie jak programy radiowe lub telewizyjne dostarczane za 
pośrednictwem sieci komunikacyjnych, powszechnie udostępniane przez dostawcę usług medialnych i objęte je-
go odpowiedzialnością redakcyjną, przeznaczone do jednoczesnego słuchania lub oglądania zgodnie 
z zaplanowanym programem, 

c) elektroniczne 

– może od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. złożyć, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania 
z procedury szczególnej rozliczania podatku od wartości dodanej należnego z tytułu świadczenia tych usług. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać dane, o których mowa w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 815/2012 z dnia 13 września 2012 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) 
nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą 
usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz. Urz. UE 
L 249 z 14.09.2012, str. 3). 

3. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście dokonuje identyfikacji podatnika na potrzeby 
procedury, o której mowa w ust. 1, i potwierdza zgłoszenie, wykorzystując numer, za pomocą którego podatnik jest ziden-
tyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług. 

4. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, nie 
spełnia warunków do korzystania z procedury, o której mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warsza-
wa-Śródmieście wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania 
z procedury szczególnej rozliczania podatku od towarów i usług, na które służy zażalenie. O wydaniu postanowienia po-
wiadamia się również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna zidentyfikowana na po-
trzeby procedury, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana, w okresie od dnia złożenia zgłoszenia do dnia 31 grudnia 
2014 r., do niezwłocznego zawiadomienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej o: 

1) zmianach danych objętych zgłoszeniem, z wyjątkiem tych, których aktualizacji dokonał na podstawie art. 96 
ust. 12 ustawy wymienionej w art. 1 lub ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2); 



      

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1171 

 
2) zmianach, które dotyczyłyby działalności objętej procedurą, o której mowa w ust. 1, w wyniku których przestał speł-

niać warunki do jej stosowania; 

3) rezygnacji z zamiaru korzystania z procedury, o której mowa w ust. 1, za pośrednictwem Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-
-Śródmieście wydaje postanowienie o wygaśnięciu identyfikacji na potrzeby procedury, o której mowa w ust. 1, na które 
służy zażalenie. O wydaniu postanowienia powiadamia się również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Art. 4. 1. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizycz-
na nieposiadająca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na teryto-
rium Unii Europejskiej, wykonująca czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 
od wartości dodanej na terytorium Unii Europejskiej, która nie zarejestrowała swojej działalności gospodarczej na teryto-
rium Unii Europejskiej i wobec której nie powstaje wymóg identyfikacji na potrzeby tych podatków na terytorium pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej, zamierza świadczyć od dnia 1 stycznia 2015 r. na rzecz osób niebędących podat-
nikami, o których mowa w art. 28a ustawy wymienionej w art. 1, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwy-
kłe miejsce pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej usługi: 

1) telekomunikacyjne – dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego 
rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, 
w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emi-
sji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych lub 

2) nadawcze – zawierające treści audio i audiowizualne, takie jak programy radiowe lub telewizyjne dostarczane za 
pośrednictwem sieci komunikacyjnych, powszechnie udostępniane przez dostawcę usług medialnych i objęte jego 
odpowiedzialnością redakcyjną, przeznaczone do jednoczesnego słuchania lub oglądania zgodnie z zaplanowanym 
programem 

– może od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. złożyć, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania 
z procedury szczególnej rozliczania podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, należnego z tytułu 
świadczenia tych usług. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: nazwę podmiotu zagranicznego, jego adres wraz z kodem poczto-
wym, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej należącej do tego podmiotu, numer podatkowy przyznany mu 
w państwie siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest tam 
nadawany, oraz oświadczenie podmiotu zagranicznego, że nie został on zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów 
i usług lub podatku od wartości dodanej na terytorium Unii Europejskiej. 

3. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, potwierdzając zgłoszenie, nadaje za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej numer identyfikacyjny na potrzeby rozliczania wykonywanych przez niego usług 
telekomunikacyjnych lub usług nadawczych. 

4. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, nie 
spełnia warunków do korzystania z procedury, o której mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warsza-
wa-Śródmieście wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania 
z procedury, o której mowa w ust. 1, na które służy zażalenie. O wydaniu postanowienia powiadamia się również za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna zidentyfikowana na po-
trzeby procedury, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana, w okresie od dnia złożenia zgłoszenia do dnia 31 grudnia 
2014 r., do niezwłocznego zawiadomienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej o: 

1) zmianach danych objętych zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1; 

2) zmianach, które dotyczyłyby działalności objętej procedurą, o której mowa w ust. 1, w wyniku których przestał speł-
niać warunki do jej stosowania; 

3) rezygnacji z zamiaru korzystania z procedury, o której mowa w ust. 1, za pośrednictwem Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-
-Śródmieście wydaje postanowienie o wygaśnięciu identyfikacji na potrzeby procedury, o której mowa w ust. 1, na które 
służy zażalenie. O wydaniu postanowienia powiadamia się również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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Art. 5. Podmioty zagraniczne, o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotych-

czasowym, które zostały zidentyfikowane zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychcza-
sowym, uznaje się za zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII 
w rozdziale 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.; 

2) art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 

 




