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USTAWA 

z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  
oraz ustawy o transporcie drogowym1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 
535, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a) wytworzeniu nieruchomości – rozumie się przez to wybudowanie bu-
dynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym;”, 

b) po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu: 

„26a) systemie gazowym – rozumie się przez to system gazowy znajdujący się 
na terytorium Unii Europejskiej lub jakąkolwiek sieć połączoną z takim 
systemem;”,  

c) pkt 27 i 27a otrzymują brzmienie: 

„27) wyrobach akcyzowych – rozumie się przez to wyroby akcyzowe w ro-
zumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem gazu dostar-
czanego w systemie gazowym; 

27a) systemie elektroenergetycznym – rozumie się przez to system elektro-
energetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3));”; 

2) w art. 12 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w sys-
temie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystry-
bucji energii cieplnej lub chłodniczej.”; 

3) w art. 13 w ust. 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/162/UE z dnia 

22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 10 z 15.01.2010, str. 14). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 
143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i 
Nr 192, poz. 1382,   z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, 
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 
oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473 i Nr 107, poz. 679. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i 
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 
586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530. 
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„9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w sys-
temie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystry-
bucji energii cieplnej lub chłodniczej.”; 

4) w art. 17: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i 
dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez 
usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z 
wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, oraz dostawy 
gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenerge-
tycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii 
cieplnej lub chłodniczej, dla których w każdym przypadku podatnikiem 
jest usługobiorca lub nabywca towarów.”, 

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) do dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie 
elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystry-
bucji energii cieplnej lub chłodniczej, jeżeli nabywcą jest podmiot zareje-
strowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4.”; 

5) w art. 19 w ust. 13 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowe-
go,”; 

6) w art. 22 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektro-
energetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii 
cieplnej lub chłodniczej do podmiotu będącego podatnikiem, który wykonuje 
samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub dzia-
łalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy 
rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, którego głównym 
celem nabywania gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej 
jest odprzedaż tych towarów w takich systemach i u którego własne zużycie 
takich towarów jest nieznaczne – miejsce, gdzie podmiot taki posiada siedzibę 
lub stałe miejsce zamieszkania, a w przypadku posiadania stałego miejsca 
prowadzenia działalności, do którego dostarczane są te towary – miejsce, gdzie 
podmiot ten posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku 
braku siedziby lub stałego miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowa-
dzenia działalności – miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w 
którym ma miejsce zwykłego pobytu; 

6) dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektro-
energetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii 
cieplnej lub chłodniczej, jeżeli taka dostawa dokonywana jest do podmiotu in-
nego niż podmiot, o którym mowa w pkt 5 – miejsce, w którym nabywca ko-
rzysta z tych towarów i je zużywa; jeżeli wszystkie te towary lub ich część nie 
są w rzeczywistości zużyte przez tego nabywcę, towary niezużyte uważa się za 
wykorzystane i zużyte w miejscu, w którym nabywca posiada siedzibę lub sta-
łe miejsce zamieszkania, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadze-
nia działalności, do którego dostarczane są te towary – miejsce, gdzie nabywca 
posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku siedziby 
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lub stałego miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalno-
ści – miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma 
miejsce zwykłego pobytu.”; 

7) w art. 28l: 

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych, systemów 
elektroenergetycznych lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłod-
niczej,”, 

b) w pkt 12 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub 
chłodniczej,”; 

8) w art. 29:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2–21, art. 30–32, 
art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprze-
daży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje 
całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzyma-
ne dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bez-
pośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług 
świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podat-
ku.”, 

b) w ust. 4b pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

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

c) uchyla się ust. 22; 

9) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usłu-
godawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wy-
nagrodzenie jest: 

1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgod-
nie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwo-
tę podatku naliczonego, 

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługo-
dawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podat-
ku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świad-
czenie usług są zwolnione od podatku, 

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługo-
dawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podat-
ku należnego o kwotę podatku naliczonego 
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 – organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej 
pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ 
na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.”; 

10) w art. 45 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) gazu w systemie gazowym lub gazu wprowadzanego do systemu gazowego 
lub sieci gazociągów kopalnianych ze statków przewożących gaz, a także ener-
gii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłod-
niczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.”; 

11) w art. 86: 

a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Kwotę podatku naliczonego stanowi:”, 

b) uchyla się ust. 3–7a, 

c) po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu: 

„7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw 
wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, sta-
nowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej 
zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospo-
darczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobi-
stych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, któ-
rych nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek na-
liczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieru-
chomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.”; 

12) po art. 86 dodaje się art. 86a w brzmieniu:  

„Art. 86a. 1. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojaz-
dów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekra-
czającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 
86 ust. 2, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub 
kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla któ-
rej podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który 
oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków 
ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie 
przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozada-
niowy, van; 

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd sie-
dzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu 
ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części 
przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od 
najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić 
pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufi-
tem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości po-
jazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu po-
przednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną 
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krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi 
części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona 
w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią 
przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie 
od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do 
przewozu ładunków; 

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przezna-
czoną do przewozu ładunków; 

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i 
nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstruk-
cyjnie oddzielne elementy pojazdu; 

5) pojazdów specjalnych – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homo-
logacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania 
świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami 
prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny; 

6)  pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1 – 5, 
w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kie-
rowcy wynosi: 

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa 
niż 425 kg, 

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa 
niż 493 kg, 

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub 
większa niż 500 kg; 

7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do 
przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z do-
kumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu 
drogowym wynika takie przeznaczenie; 

8) przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie 
tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze 
stanowi przedmiot działalności podatnika. 

3.  Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), 
o których mowa w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie wy-
ciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniają-
cej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawa-
nych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, 
które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie de-
cyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej 
dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również 
za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1. 

4.  Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określo-
nych w ust. 2 pkt 1–4 stwierdza się na podstawie dodatkowego 
badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację 
kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym 
przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierają-
cego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. 
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5.  W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadcze-
nie, o którym mowa w ust. 4, zostały wprowadzone zmiany, w 
wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w 
ust. 2 pkt 1–4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwo-
ty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym doko-
nał jego odliczenia. 

6.  Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do importu samocho-
dów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, z tym 
że w przypadku importu samochodów osobowych oraz innych 
pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę po-
datku naliczonego stanowi 60 % kwoty wynikającej z dokumen-
tu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o 
których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 – nie więcej jed-
nak niż 6.000 zł. 

7.  W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe 
oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy 
o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 
60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych 
płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych 
fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów 
i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca 
jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć 
kwoty 6.000 zł. 

8.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabytych lub im-
portowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez 
podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów sa-
mochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem 
przepisów ust. 2–5, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zali-
czone przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym.”; 

13) w art. 88: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3, 

b) w ust. 3a pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zaświadczenie, o którym mowa w art. 86a ust. 4, zawiera informacje nie-
zgodne ze stanem faktycznym.”; 

14) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:  

„Art. 88a. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje 
się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napę-
dowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów oso-
bowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w 
art. 86a ust. 1.”; 

15) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu: 

„Art. 90a. 1. W przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w któ-
rym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika zo-
stała przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu 
wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodar-
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czej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej 
nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierw-
szym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym 
nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okre-
su korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działal-
ności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku 
bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję 
określoną w art. 90 ust. 3–10, zastosowaną przy odliczeniu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie sto-
suje się.”; 

16) w art. 96 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„14. Na wniosek podatnika świadczącego usługi międzynarodowego przewozu dro-
gowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zareje-
strowanymi poza terytorium kraju przez podatników mających siedzibę lub sta-
łe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania albo pobytu po-
za terytorium kraju, naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do wydania 
kopii potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego 
w liczbie wskazanej we wniosku.”; 

17) po art. 96 dodaje się art. 96a w brzmieniu: 

„Art. 96a. W przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu dro-
gowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami 
zarejestrowanymi poza terytorium kraju przez podatników mających 
siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce za-
mieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, kierujący pojazdem 
w trakcie wykonywania tych przewozów na terytorium kraju jest 
obowiązany do posiadania potwierdzenia lub kopii potwierdzenia 
zarejestrowania tego podatnika jako podatnika VAT czynnego.”; 

18) w art. 99 uchyla się ust. 13 i 15. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 87 w ust. 1 w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. 
e w brzmieniu: 

 „e) przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na 
okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium 
kraju przez podatnika mającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia dzia-
łalności lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju świadczą-
cego ten przewóz – potwierdzenie lub kopię potwierdzenia zarejestrowania ja-
ko podatnika VAT czynnego;”;  

2) po art. 90a dodaje się art. 90b w brzmieniu: 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 

i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 
18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246 i Nr 164, 
poz. 1107. 
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„Art. 90b. W przypadku nieokazania podczas kontroli drogowej dokumentu, o 
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. e, osoby uprawnione do kon-
troli, o której mowa w art. 89 ust. 1, są obowiązane niezwłocznie 
powiadomić Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-
Śródmieście, wskazując podmiot wykonujący przewóz, termin prze-
wozu, liczbę przewożonych osób oraz informacje dotyczące trasy 
przewozu.”. 

 

Art. 3.  

1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w 
przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodo-
wych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o 
której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60 % kwoty po-
datku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspól-
notowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla 
której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeże-
niem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest 
od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 
klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podro-
dzaju: wielozadaniowy, van; 

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które od-
dzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, 
mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego 
postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do 
tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia pro-
porcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odle-
głość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii 
poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu 
a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojaz-
du przeznaczonej do przewozu ładunków; 

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewo-
zu ładunków; 

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie prze-
znaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy po-
jazdu; 

5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu 
przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w za-
łączniku nr 9 do ustawy zmienianej w art. 1; 

6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co 
najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na pod-
stawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; 

7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: 
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a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub 

b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charak-
terze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie 
do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. 

3.  Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1–4 
stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego 
przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wyda-
nym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą 
adnotację o spełnieniu tych wymagań. 

4.  W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa 
w ust. 3, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wy-
magań, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, podatnik jest obowiązany do skorygowa-
nia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego od-
liczenia. 

5.  Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych o-
raz innych pojazdów samochodowych, z tym że do importu samochodów osobo-
wych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę po-
datku naliczonego stanowi 60 % kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z 
uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 
oraz art. 34 ustawy zmienianej w art. 1 – nie więcej jednak niż 6.000 zł. 

6.  W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy 
samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego 
stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności 
wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym 
okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierw-
szym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć 
kwoty 6.000 zł. 

7.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części 
składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych 
oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnie-
niem przepisów ust. 2–4, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez te-
go podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym. 

 

Art. 4.  

W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., obni-
żenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez 
podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do na-
pędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1.  

 

Art. 5.  

W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., nie 
stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku wykorzystywania przez 
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podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których 
mowa w art. 3 ust. 1, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.  

 

Art. 6.  

1. Przepisu art. 3 ust. 6 oraz art. 5 nie stosuje się do pojazdów samochodowych będą-
cych przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podob-
nym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, na dzień po-
przedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płat-
ności wynikających z takiej umowy i do których nie miał zastosowania art. 86 ust. 
7 ustawy zmienianej w art. 1.  

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie: 

1) w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie niniejszej 
ustawy, oraz 

2) pod warunkiem że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie 
skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.  

 

Art. 7.  

W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., przepis 
art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się 
również w przypadku, gdy wynagrodzenie jest: 

1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma, zgodnie z 
art. 3 i 4, pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę po-
datku naliczonego; 

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca 
nie ma, zgodnie z art. 3 i 4, pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należ-
nego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług 
są zwolnione od podatku; 

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodaw-
ca nie ma, zgodnie z art. 3 i 4, pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku na-
leżnego o kwotę podatku naliczonego. 

 

Art. 8.  

W przypadku dostaw energii chłodniczej wykonanych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, w stosunku do których, zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu dotychczasowym, nie powstał obowiązek podatkowy przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

 

Art. 9.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;  
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2) art. 1 pkt 9, pkt 11 lit. a, pkt 12, pkt 13 lit. b i pkt 14, które wchodzą w życie z 
dniem 1 stycznia 2013 r. 
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