
Projekt z dnia 8 listopada 2018 r. 

U S T A W A

z dnia ………….

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1221, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 15 wyrazy „PKWiU 02.20.13.0” zastępuje się wyrazami „CN 4403 41 00 

i 4403 49” i wyrazy „PKWiU ex 01.29.30.0” zastępuje się wyrazami „CN 1401 10 

00”,

b) pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:

„20) produktach rolnych – rozumie się przez to towary pochodzące z własnej 

działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary wytworzone z nich 

przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i 

rybackim;”,

21) usługach rolniczych – rozumie się przez to:

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, 

z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem 

usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt 

gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem 

patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż 

leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania 

lasami,

c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem 

usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 

77.31.10.0);”,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. 
poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669.
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c) uchyla się pkt 27f, 

d) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) ex – rozumie się przez to zakres towarów i usług węższy niż określony 

odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury 

Scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie 

przepisów o statystyce publicznej;”;

2) art. 5a otrzymuje brzmienie:

„Art. 5a. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, 

wymienione w Nomenklaturze Scalonej (CN) lub w klasyfikacjach wydanych na 

podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury 

Scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, 

jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na 

jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury Scalonej 

(CN) lub symbole statystyczne.”; 

3) w art. 17:

a) w ust. 1c wyrazy „poz. 28–28c” zastępuje się wyrazami „poz. 10–12 i 14”,

b) w ust. 1d wyrazy „poz. 28–28c” zastępuje się wyrazami „poz. 10–12 i 14”,

c) w ust. 1e wyrazy „poz. 28–28c” zastępuje się wyrazami „poz. 10–12 i 14”,

d) w ust. 2a wyrazy „poz. 28–28c” zastępuje się wyrazami „poz. 10–12 i 14”;

4) w art. 19a w ust. 5:

a) w pkt 3: 

– w lit. b wyrazy „(PKWiU ex 58.11.1)” zastępuje się wyrazami „(CN ex 4901 10 

00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00)” i wyrazy „(PKWiU ex 58.13.1 

i PKWiU ex 58.14.1)” zastępuje się wyrazami „(CN 4902)”,

– w lit. c wyrazy „(PKWiU ex 58.11.1)” zastępuje się wyrazami „(CN ex 4901 10 

00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00)” i wyrazy „(PKWiU ex 58.13.1 i 

PKWiU ex 58.14.1)” zastępuje się wyrazami „(CN 4902)”,

b) w pkt 4 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– wymienionych w poz. 23–36, 49 i 50 załącznika nr 3 do ustawy,”;

5) w art. 29a w ust. 15 w pkt 3 wyrazy „poz. 140–153, 174 i 175” zastępuje się wyrazami 

„poz. 23–36, 49 i 50”;

6) w art. 41:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych 

niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 

usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, 

z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych 

niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 

usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%.”,

c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do:

1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub 

robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części 

zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

2) robót konserwacyjnych dotyczących: 

a) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12, lub 

ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, 

b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych 

w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie 

pkt 1.”, 

d) po ust. 12c dodaje się ust. 12d–12f w brzmieniu:

„12d. Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 12, rozumie się 

roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub 

jego części inne niż remont.

12e. Przepisu ust. 12 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku 

wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych 

przekracza 50% tej podstawy.

12f. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy towarów i 

świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z wyłączeniem 

sprzedaży w zakresie:
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1) napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub nr 10 do ustawy lub 

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich 

przygotowania i podania;

2) towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione 

w załączniku nr 3 lub nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych 

wydanych na jej podstawie;

3) posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone z grupowań 

wymienionych w poz. 2 i 11 załącznika nr 10 do ustawy.”,

e) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Do towarów i usług będących przedmiotem czynności, o których mowa 

w art. 5, niewymienionych w Nomenklaturze Scalonej (CN) lub w klasyfikacjach 

wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stosuje się stawkę 

podatku w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w przepisach ustawy lub 

przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie określono inną stawkę.”,

f) w ust. 14e w pkt 3 wyrazy „poz. 140–153, 174 i 175” zastępuje się wyrazami 

„poz. 23–36, 49 i 50”,

g) uchyla się ust. 15; 

7) w dziale VIII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

„Rozdział 1a

Wiążąca informacja stawkowa

Art. 41a. 1. Wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej „WIS”, jest decyzją 

wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2) klasyfikację tego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury 

Scalonej (CN) albo tej usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii 

lub pozycji PKWiU niezbędną do:

a) określenia stawki właściwej dla tego towaru albo dla tej usługi,

b) stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, w przypadku, o którym mowa 

w art. 41b ust. 3;

3) stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi.
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2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów Ordynacji 

podatkowej dotyczących interpretacji indywidualnych, chyba że przepisy niniejszego 

rozdziału stanowią inaczej.

Art. 41b. 1. WIS jest wydawana na wniosek:

1) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w zakresie mającym wpływ na 

sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. 

2. Wniosek zawiera w szczególności:

1) szczegółowy opis towaru albo usługi pozwalający na jego klasyfikację odpowiednio 

według Nomenklatury Scalonej (CN) albo PKWiU;

2) dane podatnika lub zamawiającego;

3) dane pełnomocnika podatnika lub zamawiającego, o ile został ustanowiony.

3. Wniosek może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby 

stosowania przepisów tej ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

4. Wniosek może dotyczyć tylko jednego towaru albo usługi.

5. Do wniosku można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, 

w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od 

producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS 

dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie WIS, mając na względzie ujednolicenie formy 

składanych wniosków.

Art. 41c. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawie WIS jest dyrektor izby 

administracji skarbowej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze 

rozporządzenia, dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych 

w sprawie WIS określając ich właściwość miejscową, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia sprawnej obsługi wniosków o wydanie WIS.

Art. 41d. 1. WIS wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została 

wydana w odniesieniu do: 
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1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego 

nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona temu podatnikowi;

2) usługi, która została wyświadczona po dniu, w którym WIS została doręczona temu 

podatnikowi. 

2. W przypadku:

1) czynności, o której mowa w art. 41a ust. 1, dokonanej po dniu, w którym WIS została 

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS, do 

podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 1, 

2) zastosowania na potrzeby podatku klasyfikacji towaru według Nomenklatury 

Scalonej (CN) określonej dla tego towaru w wiążącej informacji taryfowej albo 

wiążącej informacji akcyzowej

– przepisy art. 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

Art. 41e. 1. Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą 

należy wpłacić nie później niż w dniu złożenia wniosku. Potwierdzenie wpłaty dołącza 

się do wniosku o wydanie WIS. 

2. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

3. Opłata podlega zwrotowi:

1) w całości – w przypadku wycofania wniosku;

2) w odpowiedniej części – w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od 

należnej.

4. Zwrotu opłaty dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) wycofania wniosku – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2) zakończenia postępowania w sprawie WIS – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 

pkt 2.

Art. 41f. 1. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu 

przeprowadzonych badań lub analiz, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie 

WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.

2. Badania lub analizy mogą być wykonywane przez laboratoria jednostek 

organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane laboratoria, 

a także przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub 

międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 

działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego 

rodzaju badań lub analiz.
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3. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana za badania lub analizy wykonywane 

przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej stanowi 

dochód budżetu państwa.

4. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do 

uiszczenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty, o której mowa 

w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym w wezwaniu terminie organ 

podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez 

rozpatrzenia.

5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, i termin jej uiszczenia są określane 

przez organ podatkowy w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać rzeczywistym 

wydatkom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. W przypadku gdy 

badania lub analizy są przeprowadzane przez laboratoria jednostek organizacyjnych 

Krajowej Administracji Skarbowej wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna 

odpowiadać ryczałtowym stawkom opłat określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 167), jeżeli stawki te zostały określone w tych przepisach.

7. W przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opłaty, o której mowa 

w ust. 1, jest wyższa niż kwota opłaty określona w postanowieniu wydanym na podstawie 

ust. 5, a także w przypadku gdy opłata jest nienależna, zwrot kwoty nienależnej następuje 

nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie WIS.

Art. 41g. 1. WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 

3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Do tego terminu nie wlicza się 

terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej.

2. W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga 

przeprowadzenia badań lub analiz laboratoryjnych, o których mowa w art. 41f ust. 1 

termin, o którym mowa w ust. 1, zaczyna biec od dnia otrzymania wyników tych badań 

lub analiz.

Art. 41h. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób uiszczenia opłaty za wniosek o wydanie WIS i opłaty, o której 

mowa w art. 41f ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawnej obsługi podatników.

Art. 41i. 1. WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa 

podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej 
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przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie 

WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi 

niezgodna. 

2. Organ podatkowy zmienia lub uchyla z urzędu lub na wniosek WIS, jeżeli 

stwierdzi jej nieprawidłowość, w tym w wyniku wystąpienia przesłanek, o których mowa 

w art. 240 Ordynacji podatkowej, lub gdy przestaje ona być zgodna z prawem w wyniku: 

1) przyjęcia zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN);

2) przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji 

taryfowej towarów;

3) gdy przestaje być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN), wynikającą 

z: 

a) not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

(Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm), 

b) wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

c) decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not 

wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i 

Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy 

Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli 

dnia 15 grudnia 1950 r.

3. Przepisów art. 240–256 Ordynacji podatkowej nie stosuje się.

Art. 41j. 1. WIS, wraz z wnioskiem o jej wydanie, po usunięciu danych 

identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane w treści wniosku 

o wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, są zamieszczane, bez 

zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS.”;

8) w art. 43 w ust. 20 wyrazy „poz. 163” zastępuje się wyrazami „poz. 45”;

9) w art. 83 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dostaw i importu:
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a) jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i 

przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, 

przemysłowych lub do połowów, w tym w szczególności: 

–  pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich łodzi 

wycieczkowych oraz podobnych jednostek pływających, 

zaprojektowanych głównie do przewozu osób; pełnomorskich 

promów wszelkiego rodzaju (CN 8901 10 10), 

– pełnomorskich tankowców (CN 8901 20 10), 

– pełnomorskich chłodniowców, innych niż objęte podpozycją 8901 20 

(CN 8901 30 10), 

– pozostałych jednostek pływających pełnomorskich do przewozu 

towarów oraz pozostałych jednostek pływających pełnomorskich do 

przewozu zarówno osób, jak i towarów, z wyłączeniem barek 

morskich bez napędu (CN ex 8901 90 10), 

– pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni 

oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do 

przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (CN 8902 

00 10), 

– pchaczy pełnomorskich (CN 8904 00 91) i holowników 

pełnomorskich (CN ex 8904 00 10), 

– pełnomorskich lodołamaczy (CN ex 8906 90 10), 

b) używanych na morzu statków ratowniczych morskich (CN ex 8905 90 10) 

i łodzi ratunkowych (CN ex 8906 90 10), 

c) jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (CN ex 

8902 00 90),

b) uchyla się pkt 2,

c) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„14) usług związanych z obsługą statków, o których mowa w pkt 1, należących do 

armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi;

15) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, o 

których mowa w pkt 1, oraz ich części składowych;”;

10) w art. 99 w ust. 3b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „poz. 10” zastępuje się 

wyrazami „poz. 18”;
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11) w art. 105a w ust. 3:

a) pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „poz. 10” zastępuje się wyrazami 

„poz. 18”,

b) w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „poz. 1–9 i 12–24” zastępuje się 

wyrazami „poz. 1–17”,

c) w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się 

wyrazami „poz. 18 i 19”;

12) w art. 105b:

a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

b) w ust. 1i wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

c) w ust. 2:

– w pkt 1 wyrazy „poz. 1–9 i 12–24” zastępuje się wyrazami „poz. 1–17”,

– w pkt 2 wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

h) w ust. 5 w pkt 3:

– w lit. a wyrazy „poz. 1–9 i 12–24” zastępuje się wyrazami „poz. 1–17”,

– w lit. b wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”;

13) w art. 105c:

a) w ust. 5 w pkt 2:

– w lit. a wyrazy „poz. 1–9 i 12–24” zastępuje się wyrazami „poz. 1–17”,

– w lit. b wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

b) w ust. 6:

– w pkt 1 wyrazy „poz. 1–9 i 12–24” zastępuje się wyrazami „poz. 1–17”,

– w pkt 2 wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

c) w ust. 9 w pkt 2:

– w lit. a wyrazy „poz. 1–9 i 12–24 ” zastępuje się wyrazami „poz. 1–17”,

– w lit. b wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”,

d) w ust. 9b wyrazy „poz. 10 i 11” zastępuje się wyrazami „poz. 18 i 19”;

14) w art. 113 w ust. 13 w pkt 1 w lit. b w tiret pierwsze wyrazy „(PKWiU 35.11.10.0)” 

zastępuje się wyrazami „(CN 2716 00 00)”;

15) w art. 120 w ust. 1:

a) w pkt 1:

– w lit. a skreśla się wyrazy „(PKWiU ex 90.03.13.0)”,

– w lit. b skreśla się wyrazy „(PKWiU ex 90.03.13.0)”,
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– w lit. c skreśla się wyrazy „(PKWiU ex 90.03.13.0)”,

– w lit. d skreśla się wyrazy „(PKWiU ex 13.92.16.0)”,

b) w pkt 4 skreśla się wyrazy „(PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 

32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0)”;

16) uchyla się załącznik nr 2;

17) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;

18) załączniki nr 10–14 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2-6 

do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 800 z późn. zm.2)) w art. 13 w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) organ odwoławczy od decyzji, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, w zakresie 

wiążących informacji stawkowych (WIS) wydawanych na podstawie przepisów 

o podatku od towarów i usług;”.

Art. 3. 1. Przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 17 ust. 1c1e i ust. 2a, art. 19a 

ust. 5 pkt 3 lit. b i c i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 22a, 12, 12d12f, 

13 i 14e pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15, art. 99 ust. 3b, art. 105a ust. 3 pkt 1, 

3 i 4, art. 105b ust. 1 pkt 3, ust. 1i, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 5 pkt 3 lit. a i b, art. 105c ust. 5 pkt 2 lit. 

a i b, ust. 6 pkt 1 i 2, ust. 9 pkt 2 lit. a i b i ust. 9b, art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, 

art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. ad i pkt 4 oraz załączniki nr 3 i 1014 do ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r., z zastrzeżeniem 

ust. 2.

2. Do wiążących informacji stawkowych, zwanych dalej „WIS”, wydawanych przed 

dniem 1 stycznia 2020 r. stosuje się przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 17 ust. 1c1e 

i ust. 2a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 

ust. 22a, 12, 12d12f, 13 i 14e pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15, art. 99 ust. 

3b, art. 105a ust. 3 pkt 1, 3 i 4, art. 105b ust. 1 pkt 3, ust. 1i, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 5 pkt 3 lit. a i 

b, art. 105c ust. 5 pkt 2 lit. a i b, ust. 6 pkt 1 i 2, ust. 9 pkt 2 lit. a i b i ust. 9b, art. 113 ust. 13 

pkt 1 lit. b tiret pierwsze, art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. ad i pkt 4 oraz załączniki nr 3 i 1014 do 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 
1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629 i 1693.
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3. WIS wydawana przed dniem 1 stycznia 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec 

podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem 

dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 grudnia 

2019 r. oraz usługi, która została wyświadczona po tym dniu. 

4. W przypadku gdy WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

organu wydającego WIS przed dniem 1 stycznia 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik, o 

którym mowa w art. 41d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 14k–14m ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.2)) stosuje 

się odpowiednio w odniesieniu do czynności, o której mowa w art. 41a ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1, dokonanej po dniu 31 grudnia 2019 r.

Art. 4. 1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. stosuje się 

stawkę podatku w wysokości 5% w odniesieniu do:

1) książek, gazet, obrazków i pozostałych wyrobów przemysłu poligraficznego, 

drukowanych; manuskryptów, maszynopisów i planów (CN ex 49) – wyłącznie towarów 

objętych następującymi CN:

a) książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych 

arkuszach (CN 4901),

b) książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903),

c) nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904),

d) mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając 

atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905);

2) publikacji w formie elektronicznej zawierających treści, o których mowa w pkt 1.

2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. stosuje się stawkę 

podatku w wysokości 8% w odniesieniu do:

1) gazet, dzienników i czasopism, nawet ilustrowanych lub zawierających materiały 

reklamowe – z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze 

służą celom reklamowym (CN 4902);

2) publikacji w formie elektronicznej zawierających treści, o których mowa w pkt 1. 

3. WIS wydawana przed dniem 1 stycznia 2020 r., w odniesieniu do towarów i usług, 

o których mowa w ust. 1 i 2, wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została 

wydana, w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2019 r. oraz usługi, która 

została wyświadczona po tym dniu.
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4. W przypadku gdy WIS, wydana w odniesieniu do towarów i usług, o których mowa w 

ust. 1 i 2, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS 

przed dniem 1 stycznia 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 41d 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 14k–14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w odniesieniu do czynności, o której mowa w 

art. 41a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonanej po dniu zamieszczenia WIS w tym 

Biuletynie.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. c, 

pkt 6 lit. g, pkt 7 w zakresie art. 41a ust. 2 oraz art. 41d, pkt 9 lit. b, pkt 16, które wchodzą 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  
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