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Na podstawie art. 87 ust. 11 pkt 3, art. 106 ust. 8
pkt 1, art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektó-
rym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i us∏ug, do któ-
rych nie majà zastosowania zwolnienia od podatku od
towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Faktury stwierdzajàce dokonanie czynnoÊci,
dla których podatnikiem zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy jest nabywca us∏ugi
lub towaru, zamiast danych dotyczàcych
stawki i kwoty podatku oraz kwoty nale˝noÊci
wraz z podatkiem zawierajà adnotacj´, i˝ po-
datek rozlicza nabywca, lub wskazanie w∏aÊci-
wego przepisu ustawy lub dyrektywy, wska-
zujàcego, ˝e podatek rozlicza nabywca.”; 

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadkach okreÊlonych w art. 19 ust. 10,
ust. 13 pkt 1—5 i 7—11, ust. 16a i 16b oraz
ust. 19a ustawy faktur´ wystawia si´ nie póê-
niej ni˝ z chwilà powstania obowiàzku podat-
kowego.”;

3) w § 17:

a) w pkt 1: 

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„bilety jednorazowe uprawniajàce do przejaz-
du na odleg∏oÊç nie mniejszà ni˝ 50 km, wyda-
wane przez podatników uprawnionych do
Êwiadczenia us∏ug polegajàcych na przewozie
osób: kolejami normalnotorowymi, taborem

samochodowym, statkami pe∏nomorskimi,
Êrodkami transportu ˝eglugi Êródlàdowej
i przybrze˝nej, promami, samolotami i Êmi-
g∏owcami, je˝eli zawierajà nast´pujàce dane:”,

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) informacje pozwalajàce na identyfikacj´ ro-
dzaju us∏ugi,”,

b) uchyla si´ pkt 2,

c) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) informacje pozwalajàce na identyfikacj´ ro-
dzaju us∏ugi, w szczególnoÊci nazw´ autostra-
dy, za przejazd którà pobierana jest op∏ata,”;

4) w § 18 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okreÊlenie us∏ugobiorcy i us∏ugodawcy;”,

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) informacje pozwalajàce na identyfikacj´
rodzaju us∏ugi;”;

5) w § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku Êwiadczenia us∏ug, o których
mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, faktura
dokumentujàca wykonanie tych czynnoÊci po-
winna zawieraç numer, pod którym nabywca
us∏ugi jest zidentyfikowany na potrzeby podat-
ku od wartoÊci dodanej na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego innym ni˝ terytorium kraju,
oraz informacj´, ˝e zobowiàzanym do rozlicze-
nia tego podatku jest nabywca us∏ugi, lub ode-
s∏anie do odpowiedniego przepisu dyrektywy,
na podstawie którego zobowiàzanym do rozli-
czenia tego podatku jest nabywca us∏ugi.”;

6) w za∏àczniku do rozporzàdzenia poz. 38 otrzymuje
brzmienie:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 grudnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur,
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us∏ug, do których nie majà zastosowania zwolnienia

od podatku od towarów i us∏ug

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr  143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74,
poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195,
poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666.

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów), nazwa us∏ugi

1 2 3

„38 Us∏ugi prawnicze”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska




