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«Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü âòîðàÿ)»
îò 05.08.2000 N 117-ÔÇ (ðåä. îò 28.12.2013)
(ñ èçì. è äîï., âñòóï. â ñèëó ñ 02.01.2014)
5 àâãóñòà 2000 ãîäà N 117-ÔÇ

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÎÄÅÊÑ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß
Ïðèíÿò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 19 èþëÿ 2000 ãîäà Îäîáðåí Ñîâåòîì
Ôåäåðàöèè 26 èþëÿ 2000 ãîäà
Ðàçäåë VIII.
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÍÀËÎÃÈ
Ãëàâà 21.
ÍÀËÎÃ ÍÀ ÄÎÁÀÂËÅÍÍÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
Ñòàòüÿ 143.
Íàëîãîïëàòåëüùèêè
1.
Íàëîãîïëàòåëüùèêàìè íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (äàëåå
â íàñòîÿùåé ãëàâå  íàëîãîïëàòåëüùèêè) ïðèçíàþòñÿ:
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–

îðãàíèçàöèè;

–

èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè;

–

ëèöà, ïðèçíàâàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè íàëîãà íà
äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (äàëåå â íàñòîÿùåé ãëàâå  íàëîã)
â ñâÿçè ñ ïåðåìåùåíèåì òîâàðîâ ÷åðåç òàìîæåííóþ ãðàíèöó
Òàìîæåííîãî
ñîþçà,
îïðåäåëÿåìûå
â
ñîîòâåòñòâèè
ñ òàìîæåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òàìîæåííîãî ñîþçà
è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òàìîæåííîì
äåëå.

„Kodeks Podatkowy Federacji Rosyjskiej (Czêœæ Druga)”
z dnia 05.08.2000 nr 117-UF (Ustawa Federalna), w brzmieniu z dnia
28.12.2013, ze zmianami i uzupe³nieniami, które nabra³y mocy prawnej
z dniem 02.01.2014
5 sierpnia 2000 roku nr 117-UF

KODEKS PODATKOWY FEDERACJI ROSYJSKIEJ
CZÊŒÆ DRUGA
Uchwalony przez Dumê Pañstwow¹ w dniu 19 lipca 2000 roku zosta³
zaakceptowany przez Radê Federacji w dniu 26 lipca 2000 roku
Dzia³ VIII.
PODATKI FEDERALNE
Rozdzia³ 21.
PODATEK OD WARTOŒCI DODANEJ
Art. 143
Podatnicy
1.
Podatnikami podatku od wartoœci dodanej (dalej w niniejszym rozdziale
nazywani – „podatnikami”) s¹:
– jednostki organizacyjne;
– osoby fizyczne, wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹;
– osoby, bêd¹ce podatnikami podatku od wartoœci dodanej (który dalej
w niniejszym rozdziale jest nazywany – „podatkiem”), z tytu³u
przemieszczenia towarów przez granicê celn¹ Unii Celnej*, które
zosta³y okreœlone w ustawodawstwie celnym Unii Celnej oraz
ustawodawstwie celnym Federacji Rosyjskiej.
* Wyjaœnienie: Na dzieñ dzisiejszy Unia Celna sk³ada siê z trzech pañstw
cz³onkowskich – Republiki Bia³orusi, Republiki Kazachstanu i Federacji
Rosyjskiej. Jest to umowa miêdzynarodowa dotycz¹ca powstania wspólnej
przestrzeni celnej pomiêdzy pañstwami sygnatariuszami tej umowy, podpisana
przez Bia³oruœ, Kazachstan i Rosjê. Powsta³ Kodeks celny Unii Celnej, który od
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Ñòàòüÿ 145.1.

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÄÎÁÀÂËÅÍÍÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ

óêàçàííîãî ïðàâà è èñïîëüçîâàííûì íàëîãîïëàòåëüùèêîì ïîñëå
óòðàòû èì ýòîãî ïðàâà ïðè îñóùåñòâëåíèè îïåðàöèé, ïðèçíàâàåìûõ
îáúåêòàìè íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ãëàâîé,
ïðèíèìàþòñÿ ê âû÷åòó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüÿìè 171 è 172
íàñòîÿùåãî
Ñòàòüÿ 145.1.
Îñâîáîæäåíèå îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íàëîãîïëàòåëüùèêà
îðãàíèçàöèè, ïîëó÷èâøåé ñòàòóñ ó÷àñòíèêà ïðîåêòà ïî îñóùåñòâëåíèþ
èññëåäîâàíèé, ðàçðàáîòîê è êîììåðöèàëèçàöèè èõ ðåçóëüòàòîâ
1.
Îðãàíèçàöèÿ, ïîëó÷èâøàÿ ñòàòóñ ó÷àñòíèêà ïðîåêòà ïî
îñóùåñòâëåíèþ èññëåäîâàíèé, ðàçðàáîòîê è êîììåðöèàëèçàöèè èõ
ðåçóëüòàòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
èííîâàöèîííîì öåíòðå «Ñêîëêîâî» (äàëåå â íàñòîÿùåé ñòàòüå
 ó÷àñòíèê ïðîåêòà), èìååò ïðàâî íà îñâîáîæäåíèå îò îáÿçàííîñòåé
íàëîãîïëàòåëüùèêà, ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé íàëîãà (äàëåå
â íàñòîÿùåé ñòàòüå  îñâîáîæäåíèå), â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ åþ ñòàòóñà ó÷àñòíèêà ïðîåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
Ïðåäóñìîòðåííîå
íàñòîÿùåé
ñòàòüåé
îñâîáîæäåíèå
íå
ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè îáÿçàííîñòåé, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè
ñ ââîçîì íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûå òåððèòîðèè,
íàõîäÿùèåñÿ
ïîä
åå
þðèñäèêöèåé,
òîâàðîâ,
ïîäëåæàùèõ
íàëîãîîáëîæåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 1 ñòàòüè 146
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.
2.
Ó÷àñòíèê ïðîåêòà óòðà÷èâàåò ïðàâî íà îñâîáîæäåíèå â ñëó÷àå, åñëè:
– óòðà÷åí ñòàòóñ ó÷àñòíèêà ïðîåêòà, ñ ìîìåíòà óòðàòû òàêîãî
ñòàòóñà;
– ñîâîêóïíûé ðàçìåð ïðèáûëè ó÷àñòíèêà ïðîåêòà, ðàññ÷èòàííûé
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 25 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà íàðàñòàþùèì
èòîãîì íà÷èíàÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ãîäà, â êîòîðîì ãîäîâîé îáúåì
âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã, èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ), ïîëó÷åííîé ýòèì ó÷àñòíèêîì ïðîåêòà, ïðåâûñèë îäèí
ìèëëèàðä ðóáëåé, ïðåâûñèë 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ñ 1-ãî ÷èñëà
íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì ïðîèçîøëî ïðåâûøåíèå
óêàçàííîãî ñîâîêóïíîãî ðàçìåðà ïðèáûëè.
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(prac, us³ug) przed utrat¹ wymienionego prawa do zwolnienia (tj. w okresie
korzystania ze zwolnienia) i wykorzysta³ owe towary (prace, us³ugi) ju¿ po
utracie przez niego tego prawa, w celu wykonywania czynnoœci podlegaj¹cych
opodatkowaniu zgodnie z niniejszym rozdzia³em, ma prawo obni¿yæ podatek
nale¿ny w trybie, okreœlonym w art. 171 oraz art. 172 niniejszego Kodeksu.
Art. 145.1
Zwolnienie z wykonywania obowi¹zków podatnika w stosunku do
jednostki organizacyjnej, która otrzyma³a status uczestnika projektu
dotycz¹cego realizacji, wykonywania badañ, opracowania, oraz
wykorzystania wyników tych badañ i prac w celach komercyjnych
1.
Jednostka organizacyjna, która uzyska³a status uczestnika projektu
dotycz¹cego badañ, opracowania, oraz wykorzystania wyników tych badañ
i prac w celach komercyjnych, zgodnie z Ustaw¹ Federaln¹ „O centrum
innowacji „Sko³kowo” (dalej zwana w niniejszym artykule – „uczestnikiem
projektu”), ma prawo do zwolnienia z obowi¹zków podatnika zwi¹zanych
z obliczeniem i uiszczeniem podatku (dalej zwanym w niniejszym artykule
– „zwolnieniem”), na okres dziesiêciu lat, licz¹c od dnia uzyskania przez ni¹
statusu uczestnika projektu zgodnie z powo³an¹ Ustaw¹ Federaln¹.
Zwolnienie, o którym mowa w niniejszym artykule, nie ma zastosowania
do obowi¹zków powstaj¹cych wskutek importu na terytorium Federacji
Rosyjskiej i na inne terytoria znajduj¹ce siê pod jej jurysdykcj¹, towarów
podlegaj¹cych opodatkowaniu zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 4 niniejszego
Kodeksu.
2.
Uczestnik projektu traci prawo do zwolnienia w przypadku, gdy:
– utraci³ status uczestnika projektu – z chwil¹ utraty takiego statusu;
– ³¹czna wysokoœæ dochodów uczestnika projektu, obliczona zgodnie
z rozdzia³em 25 niniejszej Ustawy wynikiem narastaj¹cym pocz¹wszy od
pierwszego dnia tego roku, w którym roczna wartoœæ przychodów
z tytu³u dostawy towarów (wykonania prac, œwiadczenia us³ug, zbycia
praw maj¹tkowych), uzyskana przez tego uczestnika projektu,
przekroczy³a jeden miliard rubli, zaœ wspomniana ³¹czna wysokoœæ
zysków (dochodów) uczestnika projektu przekroczy 300 milionów rubli
– w tym przypadku utrata prawa do zwolnienia nastêpuje pocz¹wszy od
pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, w którym mia³o miejsce
przekroczenie wymienionej ³¹cznej wysokoœci dochodów.
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19) òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), çà èñêëþ÷åíèåì ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ,
ðåàëèçóåìûõ (âûïîëíåííûõ, îêàçàííûõ) â ðàìêàõ îêàçàíèÿ
áåçâîçìåçäíîé ïîìîùè (ñîäåéñòâèÿ) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î áåçâîçìåçäíîé
ïîìîùè (ñîäåéñòâèè) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è îá óñòàíîâëåíèè ëüãîò ïî
ïëàòåæàì â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû â ñâÿçè
ñ îñóùåñòâëåíèåì áåçâîçìåçäíîé ïîìîùè (ñîäåéñòâèÿ)
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì
ïîäïóíêòå, íå ïîäëåæèò íàëîãîîáëîæåíèþ (îñâîáîæäàåòñÿ îò
íàëîãîîáëîæåíèÿ) ïðè ïðåäñòàâëåíèè â íàëîãîâûå îðãàíû ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:
– êîíòðàêòà (êîïèè êîíòðàêòà) íàëîãîïëàòåëüùèêà ñ äîíîðîì
(óïîëíîìî÷åííîé äîíîðîì îðãàíèçàöèåé) áåçâîçìåçäíîé
ïîìîùè (ñîäåéñòâèÿ) èëè ñ ïîëó÷àòåëåì áåçâîçìåçäíîé
ïîìîùè (ñîäåéñòâèÿ) íà ïîñòàâêó òîâàðîâ (âûïîëíåíèå ðàáîò,
îêàçàíèå óñëóã) â ðàìêàõ îêàçàíèÿ áåçâîçìåçäíîé ïîìîùè
(ñîäåéñòâèÿ) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ñëó÷àå, åñëè ïîëó÷àòåëåì áåçâîçìåçäíîé ïîìîùè (ñîäåéñòâèÿ)
ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â íàëîãîâûé îðãàí ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîíòðàêò (êîïèÿ
êîíòðàêòà) ñ óïîëíîìî÷åííîé ýòèì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îðãàíèçàöèåé;
– óäîñòîâåðåíèÿ (íîòàðèàëüíî çàâåðåííîé êîïèè óäîñòîâåðåíèÿ),
âûäàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è ïîäòâåðæäàþùåãî
ïðèíàäëåæíîñòü ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò,
îêàçûâàåìûõ óñëóã) ê ãóìàíèòàðíîé èëè òåõíè÷åñêîé ïîìîùè
(ñîäåéñòâèþ);
20) óñëóã,
îêàçûâàåìûõ
îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà, ê êîòîðûì
îòíîñÿòñÿ:
– óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ íàïðîêàò àóäèî-, âèäåîíîñèòåëåé èç
ôîíäîâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
êóëüòóðû è èñêóññòâà, çâóêîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ñöåíè÷åñêèõ ïîñòàíîâî÷íûõ ñðåäñòâ,
êîñòþìîâ, îáóâè, òåàòðàëüíîãî ðåêâèçèòà, áóòàôîðèè,
ïîñòèæåðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, êóëüòèíâåíòàðÿ, æèâîòíûõ,
ýêñïîíàòîâ è êíèã; óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ êîïèé â ó÷åáíûõ öåëÿõ
76
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Art. 149

19) towarów (prac, us³ug) z wyj¹tkiem towarów podlegaj¹cych akcyzie,
dostarczonych (wykonanych, œwiadczonych) w ramach œwiadczenia
nieodp³atnej pomocy (wsparcia) Federacji Rosyjskiej zgodnie
z Ustaw¹ Federaln¹ „O nieodp³atnej pomocy (wsparciu) Federacji
Rosyjskiej i wprowadzeniu zmian i uzupe³nieñ do odrêbnych aktów
ustawodawczych Federacji Rosyjskiej dotycz¹cych podatków
i udzielania ulg w zakresie wp³at do pañstwowych funduszy
pozabud¿etowych z tytu³u dokonania nieodp³atnej pomocy (wsparcia)
Federacji Rosyjskiej”.
Dostawa towarów (wykonanie prac, œwiadczenie us³ug), o których mowa
w niniejszym punkcie, nie podlega opodatkowaniu (jest zwolniona od
podatku) pod warunkiem z³o¿enia do organu podatkowego nastêpnych
dokumentów:
–

umowy (kopii umowy) podatnika z fundatorem (upowa¿nion¹ przez
fundatora jednostk¹ organizacyjn¹) o nieodp³atnej pomocy
(wsparciu) lub z odbiorc¹ nieodp³atnej pomocy (wsparcia) o dostawie
towarów (wykonaniu prac, œwiadczeniu us³ug) w ramach œwiadczenia
nieodp³atnej pomocy (wsparcia) Federacji Rosyjskiej.

W przypadku, je¿eli odbiorc¹ nieodp³atnej pomocy (wsparcia) jest
federalny organ w³adzy wykonawczej Federacji Rosyjskiej, do organu
podatkowego sk³ada siê umowê (kopiê umowy) z upowa¿nion¹ przez ten
federalny organ w³adzy wykonawczej Federacji Rosyjskiej jednostk¹
organizacyjn¹;
–

zaœwiadczenia (uwierzytelnionej notarialnie kopii zaœwiadczenia),
wydanego w ustalonym trybie i potwierdzaj¹cego zwi¹zek
dostarczanych towarów (wykonanych prac, œwiadczonych us³ug)
z pomoc¹ (wsparciem) humanitarn¹ lub techniczn¹;

20) us³ug, œwiadczonych przez jednostki organizacyjne, wykonuj¹ce
dzia³alnoœæ w dziedzinie kultury i sztuki, do których zalicza siê:
–

us³ugi w zakresie wypo¿yczania noœników audio i wideo ze œrodków
funduszy jednostek organizacyjnych, dzia³aj¹cych w dziedzinie kultury
i sztuki, technicznego wyposa¿enia do odtwarzania dŸwiêku,
instrumentów muzycznych, scenicznych œrodków dla inscenizacji,
ubrañ, obuwia, scenicznego rekwizytu, butaforii, sprzêtu do
stworzenia peruk i w¹sów dla spektakli, wyposa¿enie dla domów
kultury, zwierz¹t, eksponatów i ksi¹¿ek; us³ugi wyprodukowania kopii
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ÍÀËÎÃ ÍÀ ÄÎÁÀÂËÅÍÍÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ

Ïðè îñóùåñòâëåíèè âîçäóøíûõ ïåðåâîçîê ïðåäåëû òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðåäåëÿþòñÿ ïî íà÷àëüíîìó è êîíå÷íîìó
ïóíêòàì àâèàðåéñà.
2.
Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ ïî ëüãîòíûì òàðèôàì
íàëîãîâàÿ áàçà èñ÷èñëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ýòèõ ëüãîòíûõ òàðèôîâ.
3.
Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðèìåíÿþòñÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
ïóíêòà 1 ñòàòüè 164 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà è íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà
ïåðåâîçêè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 7 ïóíêòà 2 ñòàòüè 149 íàñòîÿùåãî
Êîäåêñà, à òàêæå íà ïåðåâîçêè, ïðåäóñìîòðåííûå ìåæäóíàðîäíûìè
äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè).
4.
Ïðè âîçâðàòå äî íà÷àëà ïîåçäêè ïîêóïàòåëÿì äåíåã çà
íåèñïîëüçîâàííûå ïðîåçäíûå äîêóìåíòû â ïîäëåæàùóþ âîçâðàòó
ñóììó âêëþ÷àåòñÿ âñÿ ñóììà íàëîãà.
Â ñëó÷àå âîçâðàòà ïàññàæèðàìè ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ â ïóòè
ñëåäîâàíèÿ â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîåçäêè, â ïîäëåæàùóþ âîçâðàòó
ñóììó âêëþ÷àåòñÿ ñóììà íàëîãà â ðàçìåðå, ñîîòâåòñòâóþùåì
ðàññòîÿíèþ, êîòîðîå îñòàëîñü ïðîñëåäîâàòü ïàññàæèðàì.
Â ýòîì ñëó÷àå ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû íå ó÷èòûâàþòñÿ
ñóììû, ôàêòè÷åñêè âîçâðàùåííûå ïàññàæèðàì.
5.
Ïðè ðåàëèçàöèè óñëóã ìåæäóíàðîäíîé ñâÿçè íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè
îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû ñóììû, ïîëó÷åííûå îðãàíèçàöèÿìè ñâÿçè
îò ðåàëèçàöèè óêàçàííûõ óñëóã èíîñòðàííûì ïîêóïàòåëÿì.
Ñòàòüÿ 158.
Îñîáåííîñòè îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïðè
ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì êàê èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà

ðåàëèçàöèè

1.
Íàëîãîâàÿ áàçà ïðè ðåàëèçàöèè ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì êàê
èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà îïðåäåëÿåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó èç
âèäîâ àêòèâîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
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Art. 158

W przypadku dokonywania transportu drog¹ powietrzn¹ granice
terytorium Federacji Rosyjskiej s¹ okreœlane wed³ug punktów rozpoczêcia
i zakoñczenia lotu.
2.
W przypadku dostawy dokumentów przewozowych wed³ug taryfy
ulgowej, podatnik oblicza podstawê opodatkowania z uwzglêdnieniem tej
ulgowej taryfy.
3.
Przepisy niniejszego artyku³u stosuje siê z uwzglêdnieniem postanowieñ
art. 164 ust. 1 niniejszego Kodeksu i nie obejmuj¹ one przewozów, wymienionych
w art. 149 ust. 2 pkt. 7 niniejszego Kodeksu, jak równie¿ nie obejmuj¹ transportu,
okreœlonego w umowach miêdzynarodowych (konwencjach).
4.
W przypadku zwrotu nabywcom pieniêdzy przed rozpoczêciem podró¿y
z tytu³u niewykorzystanych dokumentów podró¿nych, do kwoty podlegaj¹cej
zwrotowi wlicza siê ca³¹ kwotê podatku.
W przypadku zwrotu przez pasa¿erów dokumentów podró¿y w trakcie
trwania podró¿y w zwi¹zku z jej przerwaniem, do kwoty podlegaj¹cej
zwrotowi dolicza siê kwotê podatku w wysokoœci, odpowiadaj¹cej tej
odleg³oœci, która zosta³a pasa¿erom do pokonywania.
W tym wypadku dla celów obliczenia podstawy opodatkowania nie
uwzglêdnia siê kwot faktycznie zwróconych pasa¿erom.
5.
W przypadku œwiadczenia us³ug po³¹czeñ miêdzynarodowych nie
uwzglêdnia siê dla celów obliczenia podstawy opodatkowania kwot otrzymanych
przez jednostki organizacyjne zajmuj¹ce siê organizacj¹ po³¹czeñ, z tytu³u
œwiadczenia wymienionych us³ug na rzecz zagranicznych nabywców.
Art. 158
Szczególne zasady obliczania podstawy opodatkowania w przypadku zbycia
ca³ego przedsiêbiorstwa w postaci zorganizowanego zespo³u maj¹tkowego
1.
Podstawê opodatkowania w przypadku zbycia ca³ego przedsiêbiorstwa
jako zespo³u sk³adników maj¹tkowych ustala siê odrêbnie dla ka¿dego
z rodzajów aktywów przedsiêbiorstwa.
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