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 USTAwA o PodATKU od TowArów i USłUg art. 1–2

USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług
(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)1

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Art. 1.  [Zakres regulacji]2

1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od to
warów i usług.

2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód bud
żetu państwa.

Art. 2. [Definicje]
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 pań
stwo 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 teryto
rium Republiki Cypru,

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

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

  –  Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie – z Króle
stwa Hiszpanii,

  –  Livigno, Campione d’Italia, włoską część je
ziora Lugano – z Republiki Włoskiej,

  –  francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 
i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej – z Republiki Francuskiej,

  –  Górę Athos – z Republiki Greckiej,
  –  Wyspy Alandzkie – z Republiki Finlandii,

  –  Wyspy Normandzkie – ze Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ
nej,

 c)  Gibraltar traktuje się jako wyłączony z teryto
rium Unii Europejskiej;

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

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

5a)   państwie członkowskim konsumpcji – rozumie się 
przez to państwo członkowskie, w odniesieniu do 
którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na 
jego terytorium ma miejsce świadczenie usług te
lekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług 
elektronicznych;

6)  towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich 
części, a także wszelkie postacie energii;

7)  imporcie towarów – rozumie się przez to przywóz 
towarów z terytorium państwa trzeciego na teryto
rium Unii Europejskiej;

8)   eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę 
towarów wysyłanych lub transportowanych z te
rytorium 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 rekre
acyjnych oraz turystycznych statków powietrz
nych lub innych środków transportu służących 
do celów prywatnych

  – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Eu
ropejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ 
celny określony w przepisach celnych;

1  Ujednolicony tekst ustawy zawiera zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., oraz zmiany, które zostały uchwalone do końca 
2017 r., a wejdą w życie w trakcie 2018 r. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., zostały wprowadzone:

 – ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846),
 – ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024).
 I zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
  Zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2018 r., zostały przytoczone 

 w ramce  z podaniem daty ich wejścia w życie i zostały wpro
wadzone:

 –  ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania do 
druku ustawa nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw) – zmiany wejdą w życie 1 lipca 2018 r.,

 –  ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wy
łudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – zmiany wejdą w życie 13 stycznia 2018 r.,

 –  ustawą z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (na dzień oddania do druku ustawa nie została opu
blikowana w Dzienniku Ustaw) – zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia publikacji.

2 Hasła w klamrach pochodzą od redakcji.
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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 pojem
ności skokowej większej niż 48 centymetrów 
sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 ki
lowata, 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 dopusz
czenia do ruchu drogowego lub w którym po 
raz pierwszy podlegał on obowiązkowi reje
stracji w celu dopuszczenia do ruchu drogo
wego 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 rejestra
cji, za moment dopuszczenia do użytku tego 
pojazdu uznaje się dzień, w którym został on 
wydany przez producenta pierwszemu nabyw
cy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy 
użyty dla celów demonstracyjnych przez pro
ducenta,

 b)  jednostki pływające o długości większej niż 7,5 
metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 go
dzin roboczych na wodzie lub od momentu ich 
dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 
3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o któ
rych mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment do
puszczenia do użytku jednostki pływającej uzna
je się dzień, w którym została ona wydana przez 
producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, 
w którym została po raz pierwszy użyta dla ce
lów demonstracyjnych przez producenta,

 c)   statki powietrzne o maksymalnej masie starto
wej większej niż 1550 kilogramów, jeżeli były 
używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych 
lub od momentu ich dopuszczenia do użyt
ku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjąt
kiem środków transportu lotniczego, o których 
mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopusz
czenia 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 ce
lów demonstracyjnych przez producenta;

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

12)  obiektach budownictwa mieszkaniowego – rozu
mie się przez to budynki mieszkalne stałego za
mieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych w dziale 11;

13)  urzędzie skarbowym – rozumie się przez to urząd 
skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla po
datnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje 
swoje zadania;

14)  pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to od
danie do użytkowania, w wykonaniu czynności 
podlegających opodatkowaniu, pierwszemu na
bywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub 
ich części, po ich:

 a)  wybudowaniu lub
 b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulep

szenie, w rozumieniu przepisów o podatku do
chodowym, 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 produk
cję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję 
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego 
oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, 
gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję ro
ślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, 
chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego 
zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produk
cję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowe
go oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów 
żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach 
i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzy
bów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową 
hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wy
lęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerko
wych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżow
nic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie 
pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza 
gospodarstwem 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;

16)  gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to go
spodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o po
datku rolnym;

17)  gospodarstwie leśnym – rozumie się przez to go
spodarstwo prowadzone przez podatnika, na któ
rym ciąży obowiązek podatkowy w podatku le
śnym;

18)  gospodarstwie rybackim – rozumie się przez to pro
wadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli 
ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie;

19)  rolniku ryczałtowym – rozumie się przez to rolnika 
dokonującego dostawy produktów rolnych pocho
dzących z własnej działalności rolniczej lub świad
czącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwol
nienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, 
z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie 
odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg ra
chunkowych;

20)  produktach rolnych – rozumie się przez to towa
ry wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz 
towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałto
wego z produktów pochodzących z jego własnej 
działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle 
używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i ry
backim;




