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               Warszawa, 26 kwietnia 2018 r.  

  TABELA ZBIEŻNOŚCI DOTYCZĄCA IMPLEMENTACJI DYREKTYWY RADY (UE) 2016/1065     

                  

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO: USTAWA Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANYCH 

AKTÓW PRAWNYCH 

DYREKTYWA RADY (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi 

 

Jedn. red. Treść przepisu UE 

Konieczn

ość 

wdrożenia 

T / N 

Jedn. red. Treść przepisu ustawy 

Art. 1 

 pkt 1 

dyrektywy 

2016/1065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w tytule IV dodaje się rozdział w brzmieniu: 

„ROZDZIAŁ 5 Przepisy wspólne dla rozdziałów 1  

i 3  

Artykuł 30a  

Do celów niniejszej dyrektywy zastosowanie mają 

następujące definicje: 
1) bon na towary lub usługi (bon) oznacza 

instrument, z którym wiąże się obowiązek jego 

przyjęcia jako wynagrodzenia lub części 

wynagrodzenia za dostawę towarów lub 

świadczenie usług i w przypadku którego towary 

lub usługi, które mają zostać dostarczone lub 

wykonane, lub tożsamość potencjalnych 

dostawców lub usługodawców są wskazane w 

samym instrumencie lub określone w powiązanej 

dokumentacji, w tym w warunkach 

wykorzystania takiego instrumentu;  

2) bon jednego przeznaczenia oznacza bon, w 

przypadku którego miejsce dostawy towarów lub 

świadczenia usług, których dany bon dotyczy, 

oraz VAT należny z tytułu tych towarów lub 

usług są znane w chwili emisji bonu;  

3) bon różnego przeznaczenia oznacza bon inny niż 

bon jednego przeznaczenia. 

 

 

Artykuł 30b  

1. Każdy transfer bonu jednego przeznaczenia 

dokonany przez podatnika działającego we własnym 

imieniu uznaje się za dostawę towarów lub 

świadczenie usług, których bon dotyczy. Faktycznego 

przekazania towarów lub faktycznego świadczenia 
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Art. 1 pkt 1 

projektu 

ustawy dot. 

art. 2 pkt 38 

oraz pkt 40-41 

ustawy o 

podatku od 

towarów i 

usług 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 pkt 2 

projektu 

ustawy dot. 

art. 8a i 8b 

ustawy o 

podatku od 

 

 

1) w art. 2 w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 38‒42 w brzmieniu: 

„38) bonie – rozumie się przez to instrument w postaci bonu na towary lub usługi, z którym wiąże 

się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę 

towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone 

lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub 

usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, 

w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu; 

40) bonie jednego przeznaczenia – rozumie się przez to bon, w przypadku którego miejsce 

dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy oraz kwota należnego podatku 

od towarów i usług z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w 

chwili emisji tego bonu;  

41) bonie różnego przeznaczenia – rozumie się przez to bon inny niż bon jednego przeznaczenia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) w dziale II po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Opodatkowanie bonów  

Art. 8a. 1. Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we 

własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon 

dotyczy.  



 2 

usług w zamian za bon jednego przeznaczenia 

przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako 

wynagrodzenie lub część wynagrodzenia nie uznaje 

się za niezależną transakcję.  

Gdy transferu bonu jednego przeznaczenia dokonuje 

podatnik działający w imieniu innego podatnika, taki 

transfer uznaje się za dostawę towarów lub 

świadczenie usług, których bon dotyczy, dokonane 

przez tego drugiego podatnika, w którego imieniu 

działa pierwszy podatnik.  

W przypadku gdy dostawca towarów lub 

usługodawca nie jest podatnikiem, który – działając 

we własnym imieniu – wyemitował dany bon jednego 

przeznaczenia, uznaje się jednak, że dany dostawca 

lub usługodawca dokonał dostawy towarów lub 

świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz 

tego podatnika.  

2. Faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne 

świadczenie usług dokonane w zamian za bon 

różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę 

lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część 

wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem 

VAT zgodnie z art. 2, natomiast każdy poprzedzający 

transfer tego bonu różnego przeznaczenia nie podlega 

opodatkowaniu VAT.  

W przypadku gdy transferu bonu różnego 

przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż podatnik 

dokonujący transakcji podlegającej opodatkowaniu 

VAT zgodnie z akapitem pierwszym, każde 

świadczenie usług, które można wskazać, takie jak 

usługi dystrybucji lub promocji, podlega 

opodatkowaniu VAT.”; 

towarów i 

usług 

2. Faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon 

jednego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub 

część wynagrodzenia nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie 

stanowił bon. 

3. Jeżeli transferu bonu jednego przeznaczenia dokonuje podatnik działający w imieniu innego 

podatnika uznaje się, że taki transfer stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług, których 

ten bon dotyczy, dokonane przez tego innego podatnika, w imieniu którego działa podatnik.  

4. W przypadku gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który działając 

we własnym imieniu wyemitował bon jednego przeznaczenia, uznaje się, że ten dostawca lub 

usługodawca dokonał odpowiednio dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon 

dotyczy, na rzecz podatnika, który wyemitował ten bon. 

Art. 8b. 1. Faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w 

zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako 

wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem. Nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer tego bonu. 

2. W przypadku gdy transferu bonu różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż 

podatnik dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem zgodnie z ust. 1, 

opodatkowaniu podatkiem podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można 

zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji dotyczące tego bonu. 

 

 

Art. 1 

pkt 2 

dyrektywy 

2016/1065 

 

2) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 73a 

Bez uszczerbku dla art. 73 podstawa opodatkowania 

dostawy towarów lub świadczenia usług w 

odniesieniu do bonu różnego przeznaczenia jest 

równa wynagrodzeniu zapłaconemu za taki bon lub – 

gdy informacje dotyczące tego wynagrodzenia są 

niedostępne – wartości pieniężnej wskazanej na 

samym bonie różnego przeznaczenia lub w 

powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o kwotę 

VAT związaną z dostarczonymi towarami lub 

świadczonymi usługami.”; 

 

T 

 

Art. 1 pkt 6 

projektu 

ustawy dot. 

art. 29a ust. 1a 

i 1b ustawy o 

podatku od 

towarów i 

usług 

 

6) w art. 29a po ust. 1 dodaje się ust. 1a‒1d w brzmieniu: 

„1a. Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych w 

zamian za bon różnego przeznaczenia realizowany w całości, w odniesieniu do tego bonu jest 

równa: 

1) wynagrodzeniu zapłaconemu za ten bon, pomniejszonemu o kwotę podatku związaną z 

dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami; 

2) wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o 

kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami – w przypadku 

gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne.  

1b. Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych w zamian 

za bon różnego przeznaczenia realizowany w części, w odniesieniu do tego bonu jest równa 

odpowiedniej części: 

1) wynagrodzenia zapłaconego za ten bon, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z 

dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami; 
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2) wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o 

kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami – w przypadku 

gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne. 

Art. 1 

pkt 3 

dyrektywy 

2016/1065 

 

1) w tytule XV dodaje się rozdział w brzmieniu: 

„ROZDZIAŁ 2a 

Środki przejściowe dotyczące stosowania nowego 

prawodawstwa 

Artykuł 410a 

Art. 30a, 30b i 73a mają zastosowanie wyłącznie do 

bonów wyemitowanych po dniu 31 grudnia 2018 r. 

Artykuł 410b 

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 

– na podstawie informacji otrzymanych od państw 

członkowskich – przedstawi Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny 

stosowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 

opodatkowania bonów podatkiem VAT, ze 

szczególnym uwzględnieniem definicji bonów, 

zasad VAT dotyczących opodatkowania bonów w 

łańcuchu dystrybucji i bonów niezrealizowanych, w 

razie konieczności wraz ze odpowiednim 

wnioskiem w celu zmiany stosownych przepisów.”. 

 

T Art. 2 projektu 

ustawy  
Art. 2. Przepisów art. 2 pkt 38‒42, art. 8a‒8c, art. 19a ust. 1, 1a, 4a, 4b i 8, art. 21 ust. 6 pkt 2, art. 29a 

ust. 1a‒1d i art. 106i ust. 1 i 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 

stosuje się do bonów na towary lub usługi wyemitowanych przed dniem 1 stycznia 2019 r.  

 

Art. 2 

Dyrektywy 

2016/1065 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, 

najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r., przepisy 

ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 

wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie 

niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia  

1 stycznia 2019 r. 

 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst 

podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych 

w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

 

T Art. 4 projektu 

ustawy  

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

 

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU – zmiany będące konsekwencją implementacji DYREKTYWY RADY (UE) 2016/1065 

Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 1 pkt 1 

projektu ustawy 

dotyczący art. 2 

1) w art. 2 w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 38‒42 w brzmieniu: 

39) emisji bonu ‒ rozumie się przez to pierwsze wprowadzenie 

Przepisy dyrektywy 2016/1065 nie zdefiniowały wprost pojęcia emisji bonu oraz pojęcia transferu 

bonu. Jednakże w celu zapewnienia prawidłowego stosowania nowych zasad opodatkowania bonów 

jednego przeznaczenia zasadne jest wprowadzenie obu definicji do projektu ustawy. 
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pkt 39 i 42 ustawy 

o podatku od 

towarów i usług 

bonu do obrotu; 

42) transferze bonu ‒ rozumie się przez to emisję bonu oraz 

każde przekazanie tego bonu po jego emisji.”; 

Art. 1 pkt 2 

projektu ustawy 

dotyczący art. 8c 

ustawy o podatku 

od towarów i 

usług 

Art. 8c. W przypadku gdy bon różnego przeznaczenia nie zostanie w 

całości lub części zrealizowany w terminie ważności tego bonu i 

wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zatrzymane, uznaje się, że 

podatnik, który zatrzymał to wynagrodzenie wyświadczył usługę 

gotowości do realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług, 

których ten bon dotyczy na rzecz ostatniego posiadacza bonu.”; 

Przepisy dyrektywy 2016/1065 nie dotyczą sytuacji, w których bon różnego przeznaczenia nie zostaje 

zrealizowany przez konsumenta końcowego w terminie ważności bonu, a wynagrodzenie otrzymane 

za taki bon zatrzymuje sprzedawca.  

Okoliczność, że kwestia ta nie została uregulowana w dyrektywie 2016/1065, nie oznacza jednak,  

że poszczególne państwa członkowskie nie mogą wprowadzić własnych regulacji mających na celu 

ograniczenie strat we wpływach z tytułu podatku VAT. 

Proponuje się w związku z tym wprowadzenie regulacji (dodanie art. 8c do ustawy o VAT),  

że w przypadku gdy bon różnego przeznaczenia nie zostanie w całości lub części zrealizowany 

w terminie ważności tego bonu i wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zatrzymane, uznaje się, że 

podatnik, który zatrzymał to wynagrodzenie wyświadczył usługę gotowości do realizacji dostawy 

towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy na rzecz ostatniego posiadacza bonu (zwana 

dalej „usługą gotowości do realizacji bonu”). 

Usługa gotowości do realizacji bonu obejmuje nie tylko gotowość do faktycznej realizacji dostawy 

towarów lub świadczenia usług objętych bonem, ale może polegać na zapewnieniu możliwości 

(warunków) realizacji tego bonu w okresie jego ważności. 

 

Art. 1 pkt 3 lit. a 

projektu ustawy 

dot. art. 19a ust. 1 

ustawy o podatku 

od towarów i 

usług 

3) w art. 19a: 

a) w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 

6, art. 20 i art. 21 ust. 1” otrzymują brzmienie „z zastrzeżeniem ust. 

1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1”, 

 

Zmiana jest związana z wprowadzeniem przepisu, że obowiązek podatkowy w przypadkach, o których 

mowa w dodawanym art. 8a ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, powstaje z chwilą 

transferu bonu jednego przeznaczenia. 

Art. 1 pkt 3 lit. b 

projektu ustawy 

dot. art. 19a ust. 

1a ustawy o 

podatku od 

towarów i usług 

3) w art. 19a: 

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

„1a. W przypadku, o którym mowa w art. 8a ust. 1 i 3, obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą dokonania transferu bonu 

jednego przeznaczenia.”, 

 

Przyjęta definicja bonu jednego przeznaczenia sprawia, że mogą wystąpić przypadki, gdy bon jednego 

przeznaczenia zostanie wykorzystany na więcej niż jedno świadczenie. Możliwa jest sytuacja, w 

której bon może zostać wymieniony w określonej sieci handlowej na terenie Polski na określone 

towary lub usługi, przy czym wiadomo, że są to wyłącznie towary/usługi opodatkowane określoną 

stawką podatku (np. stawką podstawową). W przypadku gdyby dotyczyło to towarów/usług, dla 

których obowiązek podatkowy powstawałby w różnym terminie rodziłoby to problemy z 

prawidłowym określeniem obowiązku podatkowego w  związku z transferem takiego bonu. Dlatego 

zaproponowano regulację, że obowiązek podatkowy w takich przypadkach będzie powstawał  z 

chwilą transferu bonu jednego przeznaczenia. 

Art. 1 pkt 3 lit. c 

projektu ustawy 

dot. art. 19a ust. 

4a ustawy o 

podatku od 

towarów i usług 

3) w art. 19a: 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. W przypadku, o którym mowa w art. 8a ust. 1 i 3, dostawę 

towarów uznaje się za dokonaną a usługę uznaje się za 

wykonaną z chwilą dokonania transferu bonu jednego 

przeznaczenia. 

Przepis reguluje, w którym momencie należy uznać za dokonaną dostawę towarów/świadczenie usług 

w przypadkach, o których mowa w art. 8a ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W każdym 

przypadku nastąpi to z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia. 

Art. 1 pkt 3 lit. c 

projektu ustawy 

dot. art. 19a ust. 

4b ustawy o 

podatku od 

3) w art. 19a: 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

4b. W przypadku, o którym mowa w art. 8c, usługę uznaje się za 

wykonaną z chwilą upływu terminu ważności bonu różnego 

przeznaczenia.”, 

Przepis wprowadza zasadę, że usługa gotowości do realizacji bonu zostanie uznana za wykonaną z 

chwilą upływu terminu ważności bonu różnego przeznaczenia. Obowiązek podatkowy z tytułu jej 

świadczenia powstanie na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług (tj. biorąc pod uwagę art. 19a ust. 1 w związku z ust. 4b, obowiązek podatkowy dla 

usługi gotowości do realizacji bonu powstanie z chwilą upływu terminu ważności bonu). 
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towarów i usług 

Art. 1 pkt 3 lit. d 

projektu ustawy 

dot. art. 19a ust. 8 

ustawy o podatku 

od towarów i 

usług 

3) w art. 19a: 

d) w ust. 8 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4” zastępuje się 

wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 4b i ust. 5 pkt 4”; 

 

Przepis wyłącza w odniesieniu do usługi gotowości do realizacji bonu regulacje dotyczące powstania 

obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania zaliczki (zmiana w art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od 

towarów i usług). 

Art. 1 pkt 4 

projektu dot. art. 

21 ust. 6 pkt 2 

ustawy o VAT 

 

4) w art. 21 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nie ma zastosowania do: 

a) dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 

8a ust. 1 i 3, 

b) dostawy towarów, o której mowa w art. 20 ust. 1‒4 i art. 

20a.”; 

 

W związku z wprowadzeniem regulacji, że obowiązek podatkowy w przypadku transakcji z 

wykorzystaniem bonów jednego przeznaczenia powstaje z chwilą dokonania transferu tego bonu 

wprowadza się również zmianę w art. 21 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z 

którą w przypadku małych podatników rozliczających się kasowo, transakcje z wykorzystaniem 

bonów jednego przeznaczenia będą wyłączone z metody kasowej. 

 

Art. 1 pkt 6 

projektu dot. art. 

29a ust. 1c i 1d 

ustawy o podatku 

od towarów i 

usług 

6) w art. 29a po ust. 1 dodaje się ust. 1a‒1d w brzmieniu: 

1c. Podstawa opodatkowania z tytułu usługi gotowości do realizacji 

dostawy towarów lub świadczenia usług, o której mowa w art. 

8c, jest równa:  

1) wynagrodzeniu zapłaconemu za bon, pomniejszonemu o 

kwotę podatku związaną ze świadczoną usługą gotowości; 

2) wartości pieniężnej wskazanej na bonie lub w powiązanej 

dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną ze 

świadczoną usługą gotowości – w przypadku gdy informacje 

dotyczące wynagrodzenia są niedostępne. 

1d. W przypadku gdy bon różnego przeznaczenia w terminie jego 

ważności nie zostanie zrealizowany w części, w podstawie 

opodatkowania, o której mowa w ust. 1c, nie uwzględnia się 

kwot wynikających z realizacji tego bonu w jego terminie 

ważności, pomniejszonych o kwotę podatku.”; 

 

Przepis określa podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia usługi gotowości do realizacji bonu 

różnego przeznaczenia. 

Art. 1 pkt 10 lit. a 

i c projektu 

ustawy dot. art. 

106i ust. 1 i 9 

ustawy o VAT 

 

10) w art. 106i: 

a) w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2‒8” zastępuje się 

wyrazami „z zastrzeżeniem  

ust. 2‒9”, 

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Przepisy ust. 3, 4 i 8 nie dotyczą wystawiania faktur w zakresie 

dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa art. 

8a ust. 1 i 3.”; 

 

Ze względu na wskazane wyżej konsekwencje uzasadniające ujednolicenie momentu powstania 

obowiązku podatkowego dla transferów bonów jednego przeznaczenia uznanych za dostawę 

towarów/świadczenie usług zasadne jest również wyłączenie w tych przypadkach szczególnych zasad 

fakturowania. W związku tym w ust. 9 dodanym w art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług 

wprowadza się regulację, zgodnie z którą art. 106i ust. 3, 4 i 8 nie będzie dotyczył wystawiania faktur 

w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa art. 8a ust. 1 i 3. W związku z tą 

zmianą dokonano również modyfikacji art. 106i ust. 1 ustawy o VAT. Dodana zmiana spowoduje 

wyłączenie szczególnych zasad fakturowania przewidzianych np. dla dostawy książek drukowanych w 

sytuacji gdy dostawa jest realizowana za pośrednictwem bonu jednego przeznaczenia. 

 


