
Projekt z dnia 11 czerwca 2019 r.

U S T A W A

z dnia ……………………2019 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy1)

Art. 1.W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się pkt 27c i 27d;

2) uchyla się art. 12a;

3) w dziale II po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a i 3b w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Procedura magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju

Art. 13a. 1. Przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock 

nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 

ust. 1.

2. Procedura magazynu typu call-off stock ma miejsce, jeżeli spełnione są 

następujące warunki:

1) towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od wartości 

dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż 

terytorium kraju, na terytorium kraju w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po 

ich przybyciu innemu podatnikowi, uprawnionemu do nabycia prawa do 

rozporządzania tymi towarami jak właściciel, na potrzeby niniejszego rozdziału 

zwanemu dalej „nabywcą”, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między 

tymi podatnikami;

2) podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary nie ma 

siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju;

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2018/1910 z dnia 
4 grudnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia 
niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między 
państwami członkowskimi (Dz. Urz. UE L 311 z 7.12.2018, str. 3).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 
2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018.



– 2 –

3) nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 

ust. 4, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej 

poprzedzony kodem PL, o którym mowa w art. 97 ust. 10, są znane podatnikowi 

podatku od wartości dodanej wysyłającemu lub transportującemu towary w 

momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;

4) podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary 

rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji, o której mowa w art. 54a ust. 1 

rozporządzenia 282/2011, oraz podaje w informacji odpowiadającej informacji 

podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1a, numer identyfikacji podatkowej, 

o którym mowa w pkt 3.

Art. 13b. Jeżeli warunki określone w art. 13a ust. 2 są spełnione, 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1, uznaje się za 

dokonane przez nabywcę na terytorium kraju w momencie przeniesienia na niego prawa 

do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 

miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off 

stock.

Art. 13c. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13b, nabywca zostaje zastąpiony 

przez innego podatnika, uznaje się, że w okresie zastąpienia nie miało miejsca 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, pod warunkiem 

że:

1) podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary nie ma 

siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju;

2) podatnik zastępujący nabywcę jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, o którym 

mowa w art. 97 ust. 4, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL, o którym mowa w art. 97 ust. 10, są znane 

podatnikowi podatku od wartości dodanej wysyłającemu lub transportującemu 

towary, w momencie zastąpienia;

3) podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary podaje 

w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 

ust. 1a, numer identyfikacji podatkowej, o którym mowa w pkt 2;
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4) zastąpienie zostało zarejestrowane przez podatnika podatku od wartości dodanej 

wysyłającego lub transportującego towary w ewidencji, o której mowa w art. 54a 

ust. 1 rozporządzenia 282/2011.

Art. 13d. 1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13b, przestaje być spełniony 

którykolwiek z warunków, o których mowa w art. 13a ust. 2 lub art. 13c, uznaje się, że 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, nastąpiło z 

chwilą, gdy warunek ten przestał być spełniony.

2. Jeżeli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło 

na osobę inną niż nabywca lub podatnik go zastępujący, uznaje się, że warunki, o których 

mowa w art. 13a ust. 2 lub art. 13c, przestają być spełnione bezpośrednio przed taką 

czynnością.

3. Jeżeli towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa inne niż 

terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie przemieszczone, uznaje 

się, że warunki określone w art. 13a ust. 2 lub art. 13c przestają być spełnione 

bezpośrednio przed rozpoczęciem tej wysyłki lub transportu.

4. W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów przemieszczonych do 

magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock uznaje się, że warunki określone 

w art. 13a ust. 2 lub art. 13c przestają być spełnione w dniu, w którym towary zostały 

usunięte lub zniszczone, lub jeżeli określenie takiego dnia nie jest możliwe, w dniu, 

w którym stwierdzono ich zniszczenie lub brak.

Art. 13e. 1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13b, nie nastąpiło przeniesienie 

prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz nabywcy lub podatnika go 

zastępującego oraz nie zaszła żadna z okoliczności określonych w art. 13d, uznaje się, że 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, ma miejsce 

w dniu następującym po upływie tego terminu.

2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13b, nie nastąpiło przeniesienie prawa 

do rozporządzania towarami jak właściciel i zostały one powrotnie przemieszczone do 

państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wysłane lub przetransportowane, 

a podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary 

zarejestrował ich powrotne przemieszczenie w ewidencji, o której mowa w art. 54a ust. 1 

rozporządzenia 282/2011, uznaje się, że nie miało miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1.
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Art. 13f. 1. Podatnik prowadzący magazyn, do którego wprowadzane są towary 

w procedurze magazynu typu call-off stock, w terminie 14 dni od dnia pierwszego 

wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze, składa za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie 

o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock 

zawierające następujące dane:

1) nazwę lub imię i nazwisko prowadzącego magazyn;

2) numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku;

3) adres siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej;

4) adres, pod którym znajduje się magazyn.

2. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów 

określonych tym przepisem, naczelnik urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia wzywa do jego uzupełnienia.

3. Podatnik, który prowadzi magazyn, o którym mowa w ust. 1, składa za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej zawiadomienie naczelnikowi urzędu skarbowego 

o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 

dni od dnia zaistnienia zmian.

Art. 13g. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 13f, uwzględniając potrzebę 

ujednolicenia formy składanych zawiadomień oraz zapewnienia kontroli prawidłowości 

rozliczania podatku w procedurze magazynu typu call-off stock.

Rozdział 3b

Procedura magazynu typu call off stock znajdującego się na terytorium państwa 

członkowskiego innym niż terytorium kraju

Art. 13h. 1. Przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock 

nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.

2. Procedura magazynu typu call-off stock ma miejsce, jeżeli spełnione są 

następujące warunki:

1) towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika zarejestrowanego jako 

podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, na potrzeby niniejszego 

rozdziału zwanego dalej „dostawcą", lub na jego rzecz, z terytorium kraju na 

terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, w celu ich dostawy 
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na późniejszym etapie i po ich przybyciu do podatnika podatku od wartości dodanej 

uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel 

zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami;

2) dostawca nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego 

przemieszcza towary z terytorium kraju;

3) podatnik podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary są wysyłane lub 

transportowane, jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji 

wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż 

terytorium kraju, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny dla 

transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu na terytorium tego państwa 

członkowskiego są znane dostawcy, w momencie rozpoczęcia wysyłki lub 

transportu;

4) dostawca rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji, o której mowa w art. 109 

ust. 11c, oraz podaje w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 

ust. 1a, numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt 3.

Art. 13i. Jeżeli warunki określone w art. 13h ust. 2 są spełnione, 

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1, uznaje się za 

dokonaną przez dostawcę na terytorium kraju w momencie przeniesienia prawa do 

rozporządzania towarami jak właściciel na podatnika podatku od wartości dodanej, 

któremu te towary mają być dostarczone, o ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 

miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu typu call-off stock.

Art. 13j. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i, podatnik podatku od wartości 

dodanej zostaje zastąpiony przez innego podatnika podatku od wartości dodanej, uznaje 

się, że w okresie zastąpienia nie miało miejsca przemieszczenie towarów, o którym mowa 

w art. 13 ust. 3, pod warunkiem że:

1) dostawca nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego 

przemieszcza towary z terytorium kraju;

2) podatnik zastępujący podatnika podatku od wartości dodanej jest zidentyfikowany 

na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa 

członkowskiego innym niż terytorium kraju, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz 

numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu na 
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terytorium tego państwa członkowskiego są znane dostawcy, w momencie 

zastąpienia;

3) dostawca podaje w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1a, 

numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt 2;

4) zastąpienie zostało zarejestrowane przez dostawcę w ewidencji, o której mowa 

w art. 109 ust. 11c.

Art. 13k. 1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i, przestanie być spełniony 

którykolwiek z warunków, o których mowa w art. 13h ust. 2 lub art. 13j, uznaje się, że 

przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, nastąpiło z chwilą, gdy 

warunek ten przestał być spełniony.

2. Jeżeli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło 

na osobę inną niż podatnik podatku od wartości dodanej, któremu te towary miały być 

dostarczone, lub podatnik go zastępujący, uznaje się, że warunki, o których mowa w 

art. 13h ust. 2 lub art. 13j, przestały być spełnione bezpośrednio przed taką czynnością.

3. Jeżeli towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa inne niż 

terytorium kraju, uznaje się, że warunki określone w art. 13h ust. 2 lub art. 13j przestają 

być spełnione bezpośrednio przed rozpoczęciem takiej wysyłki lub takiego transportu.

4. W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów przemieszczonych do 

magazynu typu call-off stock uznaje się, że warunki określone w art. 13h ust. 2 lub art. 13j 

przestają być spełnione w dniu, w którym towary zostały usunięte lub zniszczone, lub 

jeżeli określenie takiego dnia nie jest możliwe, w dniu, w którym stwierdzono ich 

zniszczenie lub brak.

Art. 13l. 1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i, nie nastąpiło przeniesienie 

prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz podatnika podatku od wartości 

dodanej lub podatnika go zastępującego oraz nie zaszła żadna z okoliczności określonych 

w art. 13k, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 

13 ust. 3, ma miejsce w dniu następującym po upływie tego terminu.

2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i, nie nastąpiło przeniesienie prawa 

do rozporządzania towarami jak właściciel i zostały one powrotnie przemieszczone na 

terytorium kraju, a dostawca zarejestrował ich powrotne przemieszczenie w ewidencji, 

o której mowa w art. 109 ust. 11c, uznaje się, że nie miała miejsca wewnątrzwspólnotowa 

dostawa towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

4) w art. 20:
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a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz art. 20a”,

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „oraz art. 20b”;

5) uchyla się art. 20a i 20b;

6) w art. 21 w ust. 6 w pkt 2 w lit. b skreśla się wyrazy „i art.20a”;

7) w art. 22:

a) w ust. 2 po wyrazach „przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany” 

dodaje się wyrazy „z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego 

towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu 

w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany 

z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa 

członkowskiego, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane 

wyłącznie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

2b. W przypadku gdy podmiot pośredniczący przekazał swojemu dostawcy 

numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez 

państwo członkowskie, z którego towar jest wysyłany lub transportowany, wysyłkę 

lub transport przypisuje się wyłącznie do dostawy towaru dokonanej przez ten 

podmiot.

2c. Przez podmiot pośredniczący, o którym mowa w ust. 2a i 2b, rozumie się, 

innego niż pierwszy w kolejności, dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje 

towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.”;

8) w art. 29a:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 4”,

b) uchyla się ust. 4;

9) w art. 30a w ust. 1 skreśla się wyrazy„ , w tym dokonywanego na podstawie art. 12 ust. 4–

6,”;

10) w art. 42:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „dla podatku od wartości dodanej” dodaje się wyrazy 

„ , który nabywca podał podatnikowi”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Stawka podatku, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli:
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1) podatnik nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1 lub 

ust. 3 pkt 1, lub 

2) złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych informacji 

dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, 

o których mowa w art. 100 ust. 8

– chyba że podatnik należycie pisemnie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu 

skarbowego.”;

11) w art. 97 w ust. 10 w pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przemieszczaniu towarów, w celu ich nabycia, z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju w procedurze 

magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3a”;

12) w art. 100:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT 

UE, którzy przemieszczają towary z terytorium kraju na terytorium państwa 

członkowskiego inne niż terytorium kraju w procedurze magazynu typu call-off 

stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3b, są obowiązani składać w urzędzie 

skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych przemieszczeniach towarów 

oraz o wszelkich zmianach zawartych w tych informacjach.”,

b) ust. 3 otrzymuje w brzmienie:

„3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

po miesiącu w którym: 

1) powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa 

w ust. 1;

2) dokonano przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off 

stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3b.”,

c) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacja podsumowująca, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Informacja podsumowująca, o której mowa w ust. 1a, zawiera następujące 

dane:
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1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą 

oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym 

przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9, który zastosował 

dla przemieszczeń, o których mowa w ust. 1a;

2) właściwy i ważny numer identyfikacyjny podatnika podatku od wartości 

dodanej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu na terytorium 

państwa członkowskiego, do którego towary zostały przemieszczone.”;

13) w art. 109 dodaje się ust. 11b-11d w brzmieniu:

„11b. Podatnicy, na rzecz których są przemieszczane towary z terytorium 

państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju 

w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3a, 

są obowiązani prowadzić ewidencję tych towarów, zgodnie z wymogami, o których 

mowa w art. 54a ust. 2 rozporządzenia 282/2011.

11c. Podatnicy, którzy przemieszczają towary z terytorium kraju na terytorium 

państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w procedurze magazynu typu 

call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3b, są obowiązani prowadzić 

ewidencję tych towarów, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 54a ust. 1 

rozporządzenia 282/2011.

11d. Podatnik prowadzący magazyn, do którego wprowadzane są towary 

w procedurze magazynu typu call-off stock, jest obowiązany prowadzić ewidencję 

towarów zawierającą następujące dane:

1) opis i ilość towarów wprowadzonych do magazynu oraz datę ich wprowadzenia;

2) opis i ilość towarów wyprowadzonych z magazynu oraz datę ich wyprowadzenia;

3) opis i ilość towarów zniszczonych, utraconych lub skradzionych oraz datę 

zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów, które uprzednio przybyły do magazynu, 

lub jeżeli określenie takiej daty nie jest możliwe, datę stwierdzenia ich zniszczenia 

lub braku.”;

14) w art. 127:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym 

mowa w art. 126 ust. 1, wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez 

podróżnego u tego sprzedawcy.”,

b) uchyla się ust. 7.
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Art. 2. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1958, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53 § 30c otrzymuje brzmienie:

„§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia „informacja podsumowująca” oraz 

„procedura magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju” mają 

znaczenie nadane im w ustawie z dnia 11 marca 2001 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. poz. 2174, z późn. zm.4)).”.

2) po art. 80f dodaje się art. 80g w brzmieniu:

„Art. 80g. § 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi, nie składa zawiadomienia 

o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off 

stock, znajdującego się na terytorium kraju, albo składa je po terminie lub podaje w nim 

dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Tej samej karze podlega podatnik, który wbrew obowiązkowi, nie składa 

zawiadomienia o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, 

albo składa je po terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym.”.

Art. 3. 1. Do towarów wprowadzonych przed dniem 1 stycznia 2020 r. do magazynu 

konsygnacyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 27c ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się 

przepisy art. 2 pkt 27c i 27d, art. 11 ust. 1, art. 12a, art. 20 ust. 1 i 5, art. 20b, art. 21 ust. 6 pkt 

2 lit. b, art. 29a ust. 4 i art. 30a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, 

nie dłużej jednak niż do dnia następującego po dniu, w którym upływa okres 24 miesięcy od 

dnia wprowadzenia towarów do magazynu konsygnacyjnego.

2. Do towarów wprowadzonych przed dniem 1 stycznia 2020 r. do miejsca 

odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, stosuje się przepisy art. 13 ust. 3 i art. 20a 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 4.Do towarów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu dotychczasowym, których wysyłka lub transport rozpoczęły się przed dniem 

1 stycznia 2020 r., dostarczonych do nabywcy po dniu 31 grudnia 2019 r., stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, 2192, 2193, 
2227 i 2354.

4) Patrz odnośnik nr 2.
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Art. 5.Warunek, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie ma zastosowania do towarów, których wywóz 

rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., dostarczonych do nabywcy po dniu 31 grudnia 

2019 r. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 14, 

który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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