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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 2016 r. poz. 2024)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 bu-
dżetu 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 jeziora 
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 Kró-

lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

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

4)  terytorium państwa członkowskiego – rozumie się 
przez to terytorium państwa wchodzące w skład te-
rytorium 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 teryto-
rium 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 urząd celny 
określony w przepisach celnych;

Obowiązuje od 1 marca 2017 r.
– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europej-
skiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny 
określony w przepisach celnych;

1  Ujednolicony tekst ustawy zawiera zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., oraz zmiany, które wejdą w życie 1 marca i 1 lipca 
2017 r. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 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 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206), 
 –  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; dalej: ustawa zmieniająca z 1 grudnia 2016 r.)
 i zostały zaznaczone czcionką pogrubioną.
  Zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2017 r., zostały przytoczone w ramce  z podaniem daty ich wejścia w życie i zostały wprowadzone:
 –  ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) – 

zmiany, które wejdą w życie 1 marca 2017 r.,
 –  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) 

– zmiany, które wejdą w życie 1 lipca 2017 r.
 –  ustawą z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (ustawa w dniu oddawania ksiązki do druku cze-

kała na podpis Prezydenta)
2 Hasła w klamrach pochodzą od redakcji.




