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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 września 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy  
o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, 
art.  86 ust.  21, art.  92 ust.  1 pkt  3, art.  106 ust.  12, 
art. 146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i  usług (Dz.  U. z  2011  r. Nr  177, 
poz. 1054) zarządza się, co następuje:

§  1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 
4  kwietnia 2011  r. w  sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o  podatku od towarów i  usług 
(Dz. U. Nr 73, poz. 392 i Nr 136, poz. 798) wprowadza 
się następujące zmiany:

1)  w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a)  towary, dla których obniża się stawkę podat-
ku do wysokości 5%;”;

2)  w § 7 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca za-
mieszkania nabywcy będącego osobą fizyczną 
albo nazwę oraz adres siedziby działalności 
gospodarczej nabywcy będącego osobą praw-
ną lub jednostką organizacyjną niemającą oso-
bowości prawnej;”;

3)  po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Towary, dla których obniża się stawkę podatku  
do wysokości 5%

§ 7a.  Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 2 
ustawy obniża się do wysokości 5% dla do-
stawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia 
oraz importu:

1)  tłuszczy złożonych z produktów roślinnych 
lub zwierzęcych (miksów),

2)  wyrobów seropodobnych (analogów se-
rów),

3)  napojów z dodatkiem tłuszczu roślinnego

— nadających się do spożycia przez ludzi 
(PKWiU ex 10.89.19.0), (CN ex 2106).”;

4)  w § 9 w ust. 1 w pkt 3 zdanie wstępne otrzymuje 
brzmienie:

„usług transportu towarów świadczonych na rzecz 
podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego 
usługobiorcą tych usług, posiadającego na teryto-
rium kraju siedzibę działalności gospodarczej,  

stałe miejsce prowadzenia działalności gospodar-
czej, dla którego są świadczone te usługi, a w przy-
padku braku takiej siedziby działalności gospodar-
czej lub stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej posiadającego na terytorium kraju 
stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce 
pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w ca-
łości poza terytorium kraju:”;

5) w § 13 w ust. 1: 

a)  po pkt 16 dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

„16a)  czynności związane z utrzymaniem lokali 
mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącz-
nie na cele mieszkaniowe, za które pobie-
rane są opłaty, wykonywane przez wspól-
notę mieszkaniową na rzecz właścicieli 
tych lokali, tworzących w określonej nie-
ruchomości tę wspólnotę; 

 16b)  czynności wykonywane przez wspólnotę 
mieszkaniową lub właścicieli lokali miesz-
kalnych tworzących w  określonej nie- 
ruchomości wspólnotę mieszkaniową, na 
rzecz osób używających na podstawie in-
nego tytułu prawnego niż prawo własno-
ści lokale należące do właścicieli tworzą-
cych tę wspólnotę mieszkaniową, za które 
pobierane są opłaty niezależne od właś- 
ciciela w  rozumieniu ustawy z  dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i  o  zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.  U. 
z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.2)) lub 
opłaty pośrednie w  rozumieniu ustawy 
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowa-
niu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz.  U. z  2010  r. Nr  206, poz.  1367 
oraz  z  2011  r. Nr  22, poz.  114 i Nr 185, 
poz.  1092), jeśli lokale te są wykorzysty-
wane wyłącznie na cele mieszkaniowe;”,

b)  pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21)  świadczenie usług międzynarodowego 
przewozu drogowego polegającego na 
okazjonalnym przewozie osób autobusami 
zarejestrowanymi na terytorium państw 
trzecich, które nie pobierają podatków lub 
opłat o podobnym charakterze od przewo-
zów osób autobusami zarejestrowanymi 
na terytorium kraju, przez podatników  
mających siedzibę działalności gospodar-

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, 
poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. 
Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010  r. Nr 3, 
poz. 13. 
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czej, stałe miejsce prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, lub stałe miejsce za-
mieszkania albo zwykłe miejsce pobytu 
poza terytorium kraju;”.

§ 2. Stawka podatku, o której mowa w § 7a rozpo-
rządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszym rozporządzeniem, może być stosowana 
również do czynności wykonanych w okresie od dnia 
1 stycznia 2011 r.

§  3. Zwolnienie, o  którym mowa w  § 13 ust.  1 
pkt  16a i  16b rozporządzenia zmienianego w  § 1, 
w  brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, 
może być stosowane do czynności wykonanych 
w okresie od dnia 2 sierpnia 2011 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki




