
5� ��

USTAWA
z 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług 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 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206), 
– ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), 
– 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),
–  ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Definicje] 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

(...) 8)  eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub trans-
portowanych 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 wyłącze-

niem 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 potwierdzony przez 
urząd celny określony w przepisach celnych;

Art. 2. [Definicje] 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

(...) 8)  eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub trans-
portowanych 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 wyłącze-

niem 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 potwierdzony przez 
właściwy organ celny określony w przepisach celnych;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. 
Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbo-
we i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego będzie 
należało do kompetencji naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Art. 14. [Likwidacja działalności]
(...) 9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do 

depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu weryfikacji rozlicze-
nia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatko-
wej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej 
lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Art. 14. [Likwidacja działalności]
(...) 9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do 

depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu tej weryfikacji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. 
Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów kontroli skarbowej. Ich kompetencje przejmują nowo 
utworzone urzędy celno-skarbowe. 




