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1‒2
Dział I. Przepisy ogólne

 Art. 1 Zakres przedmiotowy
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.

 Art. 2 Objaśnienie pojęć
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;

2) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo członkowskie 
Unii Europejskiej;

3) terytorium Unii Europejskiej – rozumie się przez to terytoria państw 
członkowskich Unii Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania 
tej ustawy:
a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, 

wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri 
i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru,

b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje 
się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej:

 –  wyspę Helgoland, terytorium Buesingen – z Republiki Federalnej 
Niemiec,

 – Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie – z Królestwa Hiszpanii,
 –  Livigno, Campione d’Italia, włoską część jeziora Lugano – z Re-

publiki Włoskiej,
 –  departamenty zamorskie Republiki Francuskiej – z Republiki 

Francuskiej,
 – Górę Athos – z Republiki Greckiej,
 – Wyspy Alandzkie – z Republiki Finlandii,
 –  Wyspy Normandzkie – ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej,
c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Unii Europejskiej;

4) terytorium państwa członkowskiego – rozumie się przez to terytorium 
państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrze-
żeniem art. 2a;

5) terytorium państwa trzeciego – rozumie się przez to terytorium państwa 
niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem 
art. 2a ust. 1 i 3;

6) towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie 
postacie energii;
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1‒2
Teil I. Allgemeine Vorschriften

Regelungsbereich Art. 1
1. Das Gesetz regelt die Besteuerung mit der Umsatzsteuer.
2. Die Umsatzsteuer ist Einnahme des Staatshaushalts.

Begriffsbestimmungen Art. 2
Im Sinne der folgenden Vorschriften gelten als:

1) Inland – das Gebiet der Republik Polen, vorbehaltlich Art. 2a;
2) Mitgliedstaat – ein Mitgliedstaat der Europäischen Union;
3) Gebiet der Europäischen Union – die Gebiete der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union, wobei für die Zwecke dieses Gesetzes:
a) das Fürstentum Monaco als Gebiet der Französischen Republik, die 

Insel Man als Gebiet des Vereinigten Königreichs von Großbritan-
nien und Nordirland, die Hoheitsgebiete Akrotiri und Dhekelia 
als Gebiet der Republik Zypern gelten;

b) die folgenden Gebiete der einzelnen Mitgliedstaaten aus dem 
Gebiet der Europäischen Union ausgenommen sind:

 –  die Insel Helgoland und das Gebiet von Büsingen – Bundesrepublik 
Deutschland,

 – Ceuta und Melilla, Kanarische Inseln – Königreich Spanien;
 –  Livigno, Campione d’Italia und die italienischen Hoheitsgewässer 

des Luganer Sees – Italienische Republik;
 – die überseeischen Departements der Französischen Republik 

– Französische Republik;
 – Berg Athos – Republik Griechenland;
 – Alandinseln – Republik Finnland;
 –  Kanalinseln – Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 

Nordirland;
c) Gibraltar als ausgenommen aus dem Gebiet der Europäischen 

Union gilt;
4) Gebiet eines Mitgliedstaates – das Staatsgebiet, das zum Gebiet der 

Europäischen Union gehört, vorbehaltlich Art. 2a;
5) Drittlandsgebiet – Gebiete, die nicht Gebiet der Europäischen Union 

sind, vorbehaltlich Art. 2a Abs. 1 und 3;
6) Waren – bewegliche Gegenstände und deren Teile sowie Energie 

in jeglicher Form;
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7) imporcie towarów – rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium 

państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej;
8) eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyła-

nych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii 
Europejskiej przez:
a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, 

z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do 
celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz 
turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu 
służących do celów prywatnych

 – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest po-
twierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych;

9) imporcie usług – rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu 
wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa 
w art. 17 ust. 1 pkt 4;

10) nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do 
transportu osób lub towarów:
a) pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej 

większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 
7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub 
od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 
6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego 
uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany 
w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz 
pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia 
do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest 
wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji 
pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej reje-
stracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się 
dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu 
nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla 
celów demonstracyjnych przez producenta,

b) jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były 
używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od 
momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 
3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 
ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej 
uznaje się dzień, w którym została ona wydana przez producenta 
pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy 
użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta,
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7) Wareneinfuhr – die Einfuhr von Waren aus dem Drittlandsgebiet auf 

das Gebiet der Europäischen Union;
8) Warenausfuhr – Lieferung von versandten oder beförderten Waren 

aus dem Inland in Gebiete außerhalb der Europäischen Union von:
a) einem Lieferer oder zu dessen Gunsten, oder
b) einem nicht im Inland ansässigen Erwerber oder zu dessen Gunsten, 

mit Ausnahme von Waren, die vom Erwerber selbst zur Ausrüstung 
oder Versorgung von Ausflugsbooten, touristischen Luftschiffen 
oder anderen zu Privatzwecken verwendeten Fahrzeugen

 – sofern die Warenausfuhr nach außerhalb der Europäischen Union 
von der in den Zollvorschriften bestimmten Zollstelle bestätigt wird;

9) Dienstleistungseinfuhr – die Erbringung von Dienstleistungen, wenn 
der in Art. 17 Abs. 1 Pkt. 4 genannte Empfänger der Dienstleistung 
steuerpflichtig ist;

10) neue Fahrzeuge – zur Beförderung von Personen oder Waren bestim-
mte:
a) motorbetriebene Landfahrzeuge mit einem Hubraum von mehr als 

48 Kubikzentimetern oder einer Leistung von mehr als 7,2 Kilo-
watt, die nicht mehr als 6 000 Kilometer zurückgelegt haben oder 
deren Betriebszulassung nicht mehr als 6 Monate zurückliegt; als 
Tag der Betriebszulassung des Landfahrzeugs gilt der Tag der 
erstmaligen Anmeldung zwecks Zulassung zum Straßenverkehr 
oder der Tag der erstmaligen Anmeldepflicht zwecks Zulassung 
zum Straßenverkehr – je nachdem, welcher Tag der frühere ist; kann 
der Tag der erstmaligen Anmeldung oder der Tag der erstmaligen 
Anmeldepflicht nicht festgestellt werden, gilt als Tag der Betriebs-
zulassung des Landfahrzeugs der Tag, an dem es vom Hersteller 
an den Ersterwerber herausgegeben wird oder der Tag, an dem es 
erstmals zu Vorführzwecken vom Hersteller benutzt wird,

b) Wasserfahrzeuge mit einer Länge von mehr als 7,5 m, die nicht 
mehr als 100 Betriebsstunden auf dem Wasser zurückgelegt haben 
oder deren Betriebszulassung nicht mehr als 3 Monate zurückliegt, 
ausgenommen in Art. 83 Abs. 1 Pkt. 1 genannte Hochseeschiffe; 
als Zeitpunkt der Betriebszulassung des Wasserfahrzeugs gilt der 
Tag, an dem das Fahrzeug an den ersten Erwerber herausgegeben 
wird oder der Tag, an dem es erstmals zu Vorführzwecken vom 
Hersteller benutzt wird,
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c) statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1550 ki-

logramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych 
lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej 
niż 3 miesiące, z wyjątkiem środków transportu lotniczego, o których 
mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku 
statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany 
przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został 
po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta;

11) podatku od wartości dodanej – rozumie się przez to podatek od 
wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, 
z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą;

12) obiektach budownictwa mieszkaniowego – rozumie się przez to bu-
dynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11;

13) urzędzie skarbowym – rozumie się przez to urząd skarbowy, którym 
kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego;

14) pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, 
w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu 
nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
a) wybudowaniu lub
b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% 
wartości początkowej;

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

15) działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwie-
rzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, 
hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, 
szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów upraw-
nych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego 
zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu 
przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i  innych 
organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrze-
wanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy 
roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, 
wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laborato-
ryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i  jedwabników, 
prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza go-
spodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej 
i  łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych 
(PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także 
świadczenie usług rolniczych;
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c) Luftfahrzeuge, deren Starthöchstmasse mehr als 1550 Kilogramm 

beträgt und die nicht länger als 40 Betriebsstunden genutzt worden 
sind oder deren Betriebszulassung nicht mehr als 3 Monate zurück-
liegt, ausgenommen in Art. 83 Abs. 1 Pkt. 6 genannte Luftfahrzeuge; 
so gilt als Zeitpunkt der Betriebszulassung der Tag, an dem das 
Luftfahrzeug an den Ersterwerber herausgegeben wird oder der Tag, 
an dem es erstmals zu Vorführzwecken vom Hersteller benutzt wird;

11) Mehrwertsteuer – die in einem Mitgliedstaat auferlegte Mehrwertsteuer, 
ausgenommen die durch dieses Gesetz auferlegte Umsatzsteuer;

12) Objekte des Wohnungsbaus – Familienwohnhäuser zum dauerhaften 
Wohnen, genannt in der Polnischen Klassifikation der Bauobjekte, 
Abteilung 11;

13) Finanzamt – das Finanzamt, das von dem für den Steuerpflichtigen 
zuständigen Leiter des zuständigen Finanzamts geleitet wird;

14) Erstbezug – die Herausgabe von Gebäuden, Bauten oder ihren Teilen 
an den Ersterwerber oder den Erstnutzer in Ausführung steuerbarer 
Umsätze, und zwar nach deren:
a) Errichtung oder
b) Verbesserung, wenn die für die Verbesserung getragenen Aufwen-

dungen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes mindestens 30% 
des Anschaffungswerts darstellten;

14a) Errichtung einer Immobilie – Errichtung eines Gebäudes, eines 
Bauwerks oder deren Teile, oder deren Verbesserung im Sinne des 
Körperschaftsteuergesetzes;

15) landwirtschaftliche Tätigkeit – Pflanzen- und Tierproduktion, ein-
schließlich der Produktion von Saat-, Pflanz-, Zucht- und Reproduk-
tionsgut, der Produktion von Gemüse im Freiland, in Treibhäusern 
und unter Folie, der Produktion von Zierpflanzen, Zuchtpilzen und 
des Obstbaus, der Aufzucht, Mast und Produktion von Zuchtgut von 
Tieren, Vögeln und Nutzinsekten, der Tierproduktion nach industri-
ellen Methoden und in Farmen und der Zucht von Süßwasserfischen 
und anderer in Gewässern lebender Organismen, sowie des Anbaus 
in Gewächshäusern und beheizten Folientunneln, des Anbaus von 
Pilzen und ihrer Geflechte, des Anbaus von Pflanzen „in vitro”, der 
Aufzucht und Mast von Schlacht- und Legegeflügel in Farmen, Brut-
plätze für Geflügel, der Zucht und Mast von Pelz- und Labortieren, der 
Zucht und Mast von Regenwürmern, Insekten und Seidenraupen, der 
Bienenzucht und der Zucht und Mast anderer Tiere außerhalb eines 
landwirtschaftlichen Betriebes sowie des Verkaufs von Erzeugnissen 
der Forst- und Jagdwirtschaft, ausgenommen sind Bambus (PKWiU 
ex 01.29.30.0) und anderes Tropenholz (PKWiU 02.20.13.0) sowie 
die Erbringung landwirtschaftlicher Dienstleistungen;


