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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz ustawy o zwrocie 
osobom fizycznym niektórych 
wydatków związanych z budownictwem 
mieszkaniowym. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom 

fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 

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

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 146a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 31 grudnia 2013 r.” 

zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2016 r.”; 

2) w art. 146f: 

a) uchyla się ust. 3, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku określonym w ust. 2, podwyższenia stawek, o którym mowa 

w tym przepisie, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 i 938), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., nie przekracza 55%.”; 

3) w art. 146g: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1, dla 

usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na 

potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2, dla 

usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na 

potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:”, 

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, dla 

usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na 

potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:”; 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 

i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027. 
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4) art. 146h otrzymuje brzmienie: 

„Art. 146h. Na potrzeby art. 86 ust. 20 kwotą podatku naliczonego jest kwota 

stanowiąca równowartość: 

1) 23%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 

pkt 3, 

2) 24%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 

pkt 1, 

3) 25%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 

pkt 2 

– kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż 

kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub 

dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od 

wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.”; 

5) w art. 146i pkt 2–7 otrzymują brzmienie: 

„2) 5%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 

pkt 3, 

3) 6%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 

pkt 1, 

4) 7%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 

pkt 2, 

5) 8%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 

pkt 3, 

6) 9%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 

pkt 1, 

7) 10%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 

pkt 2”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych 

wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, 

z późn. zm.2)) w art. 11a: 

1) w ust. 2 uchyla się pkt 2 i 3; 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 192, poz. 1382, 

z 2010 r. Nr 56, poz. 338, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. 
poz. 951 i 1529. 
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2) w ust. 3 uchyla się pkt 2 i 3. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o VAT”, oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom 

fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 

Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.). 

Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2013 r. Aktualizacja Programu 

Konwergencji na rok 2013 oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013–2016 

(M.P. Nr 81, poz. 503) zakłada utrzymanie w latach 2014–2016 aktualnych stawek 

VAT na niezmienionym poziomie. Spowodowane to zostało koniecznością 

ograniczenia nierównowagi finansów publicznych (co jest niezbędnym warunkiem dla 

stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego), jak również 

słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych ograniczających wzrost polskiej 

gospodarki.  

Powyższe skutkuje koniecznością stosownego dostosowania przepisów ustawy o VAT, 

przewidujących obniżenie z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązujących obecnie stawek 

podatku VAT o 1 pkt procentowy. 

Utrzymanie do 2016 r. obecnie obowiązujących stawek VAT będzie służyć ochronie 

zagrożonej równowagi budżetowej, stanowiącej samoistną wartość konstytucyjną, od 

której zależy zdolność państwa do działania i wypełniania jego zadań. Równowaga 

budżetowa i stabilność finansów publicznych stanowią wartości konstytucyjne 

o charakterze priorytetowym, które uzasadniają wprowadzenie przedmiotowych 

rozwiązań.  

W celu realizacji ww. założeń proponuje się w art. 1 pkt 1 projektu ustawy zmianę daty 

„31 grudnia 2013 r.” na datę „31 grudnia 2016 r.”.  

W związku z projektowanym utrzymaniem obecnie obowiązujących stawek VAT do 

2016 r. oraz z podejmowanymi działaniami po stronie wydatkowej budżetu państwa nie 

ma już konieczności utrzymywania w ustawie o VAT mechanizmu warunkowych 

podwyżek stawek VAT, w przypadku gdyby miało dojść do przekroczenia 55% 

wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB. Proponuje się zatem, 

aby istniejący jeszcze dla roku 2013 taki mechanizm usunąć. W celu realizacji 

powyższego proponuje się w art. 1 pkt 2 lit. a projektu ustawy uchylenie ust. 3 
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w art. 146f oraz odpowiednie dostosowanie do tej zmiany art. 146f ust. 4 i 146g–146i 

(art. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3–5 projektu ustawy), regulujących kompleksowo wariantowe 

podwyższenie stawek w przypadku zaistnienia na koniec 2013 r. ww. sytuacji. 

Likwidacja „opcji wariantowej podwyżki VAT” skutkuje również koniecznością 

wprowadzenia zmian w art. 11a ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych 

wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (art. 2 projektu ustawy). 

Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia (art. 3 projektu ustawy). 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz 

§ 11a uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt ustawy został udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Ustawa nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Ustawa w zakresie, w jakim zmienia ustawę o VAT, jest zgodna z prawem Unii 

Europejskiej. Natomiast w zakresie, w jakim ustawa zmienia ustawę o zwrocie osobom 

fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie 

podlega prawu Unii Europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt prawny 

Zmiany w ustawie o VAT w zakresie przedłużenia do 2016 r. stosowania obecnie 

obowiązujących stawek podatku VAT oddziałują na podatników podatku VAT. 

Pozostałe zmiany w zakresie tej ustawy oraz zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 

2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 

z budownictwem mieszkaniowym nie mają wpływu na podatników podatku VAT 

oraz inne podmioty. 

2. Wyniki konsultacji społecznych 

Projekt ustawy równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi został poddany 

konsultacjom społecznym z takimi podmiotami i organizacjami gospodarczymi, jak 

m.in. Business Centre Club, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Izba 

Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Izba 

Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Izba Gospodarcza Towarzystw 

Emerytalnych, Izba Wydawców Prasy, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowa Izba 

Gospodarcza, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Izb 

Rolniczych, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa 

Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „SPOŁEM”, Krajowy Związek Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, 

Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Rada Zrzeszeń 

Handlu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Transportu Prywatnego, Polska Federacja 

Producentów Żywności, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Polska Izba Książki, 

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polska Izba Turystyki, Polska Izba Ubezpieczeń, 

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Polska Organizacja 

Handlu i Dystrybucji, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

Rada Krajowa Federacji Konsumentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem”, Zrzeszenie 

Prawników Polskich, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Związek 



4 
 

Dealerów Samochodowych, Związek Rewizyjny Spółdzielni Ogrodniczo- 

-Pszczelarskich, Związek Rzemiosła Polskiego.  

Utrzymanie w latach 2014–2016 obecnie obowiązujących stawek podatkowych 

zostało negatywnie ocenione przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

„SOLIDARNOŚĆ” Komisja Krajowa i Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych.  

Uwagi do uzasadnienia projektu zgłosiła Krajowa Rada Notarialna. Uwagi nie są 

zasadne (w celu usunięcia wątpliwości doprecyzowano uzasadnienie). 

Nie zgłoszono zainteresowania pracami nad projektem ustawy w trybie ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 

3. Wpływ aktu prawnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana ustawa nie powoduje wzrostu ani zmniejszenia wydatków oraz 

dochodów budżetu państwa. Nie będzie też miała wpływu na budżety jednostek 

samorządu terytorialnego oraz na inne jednostki sektora finansów publicznych. 

W przypadku niewprowadzenia tej zmiany i obniżenia w 2014 r. obecnie 

obowiązujących stawek 23% i 8% należałoby oczekiwać ubytku dochodów budżetu 

państwa z tytułu podatku VAT rzędu ok. 6 mld zł (w skali roku). 

4. Wpływ aktu prawnego na rynek pracy 

Wejście w życie niniejszej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ aktu prawnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Proponowana zmiana dotycząca utrzymania stawek podatku VAT na niezmienionym 

poziomie zachowuje status quo, propozycja ta nie będzie miała wpływu na poziom 

konsumpcji wewnętrznej, nie przełoży się również na przedsiębiorczość i na 

konkurencyjność gospodarki. 

6. Wpływ aktu prawnego na sytuację i rozwój regionalny 

Niniejsza ustawa nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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7. Źródła finansowania 

Wprowadzenie w życie regulacji zawartych w ustawie nie wymaga dodatkowych 

nakładów finansowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-09-dg 



Warszawa:.t? września 2013 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.923.43.2013/1/akr 

dot.: RM-10-84-13 z 26.09.2013 r. 

Pan 
Maciej Berek 
Sekretarz Rady Ministrów 

opm1a o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmian/e ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych 
wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wyrażona na podstawie 
art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa Rzeczypospolitej Polsklej w Unii Europejskiej 

~ 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 
z budownictwem mieszkaniowym pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię: 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Jan Vincent-Rostowski 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Finansów 

Z poważaniem 

.. ~ 

• 
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