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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. Nr 54, poz. 535, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 246, poz. 1649) w § 13 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  dostawę samochodów osobowych i innych 
pojazdów samochodowych, przez podatni-
ków, którym przy nabyciu tych samochodów 
i pojazdów przysługiwało prawo do obniże-
nia kwoty podatku należnego o kwotę po-
datku naliczonego w wysokości 50% lub 
60% kwoty podatku:

a) określonej w fakturze lub

b)  wynikającej z dokumentu celnego, 
z uwzględnieniem kwot wynikających 
z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 
i 3 oraz art. 34 ustawy, lub

c)  należnego z tytułu wewnątrzwspólnoto-
wego nabycia towarów, lub 

d)  należnego od dostawy towarów, dla któ-
rej podatnikiem jest nabywca 

— nie więcej jednak niż odpowiednio 
5000 zł lub 6000 zł, jeżeli te samochody i po-
jazdy są towarami używanymi w rozumieniu 
art. 43 ust. 2 ustawy;”,

b) dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25)  usługi turnusów rehabilitacyjnych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. 
zm.3)) świadczone na zasadach określo-
nych w tej ustawie oraz dostawę towarów 
i świadczenie usług ściśle z tymi usługami 
związane, wykonywane przez podmioty in-
ne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 18 
ustawy.”;

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 
24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub 
świadczenia usług ściśle związanych z usługa-
mi podstawowymi dokonywanych przez pod-
mioty świadczące usługę podstawową, pod 
warunkiem że:

1)  są one niezbędne do wykonania usługi pod-
stawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 
20, 24 i 25, lub

2)  ich głównym celem nie jest osiągnięcie do-
datkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności 
w stosunku do podatników niekorzystają-
cych z takiego zwolnienia.”.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 
pkt 25 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być 
stosowane również do czynności dokonanych w okre-
sie od dnia 1 stycznia 2011 r.

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

Minister Finansów: wz. L. Kotecki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 lutego 2011 r.

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

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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, 
poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz 
z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, 
Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 
i Nr 257, poz. 1726. 

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, 
poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, 
poz. 1726.




