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Krystyna Skowrońska 

Zastępt4l Przewodniczącego 

Komisji Finansów Publicznych 
Sejm RP 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej rzqdowego projektu ustawy o redukcji 
niektórych obciqieli administracyjnych w gospodarce (druk nr 833) ujętego w 
sprawozdaniu Komisji Finansów Publieznych (druk nr 86Z} wyrażona na podstawie art. 13 
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 wl'zcśnia 1997 r_ o działach administracji rządowej (Dz. U. z 

1007 r_ Nr 65, poz. 437 z pófn. zm.) w :zWiązku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. l Regulaminu 
Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskłej w Unii 
[uropejskiej 

SLWIUWfJU Puni Pr Lewudniuqcu, 

w zwi<}lku L przedłoL:onyrn spr<lWOldGJniern Komisji Finansów Publicznych o t7.qdowym 

projc?kcie u510wy o redukcji nipktórych obciążeń administracyjnych w gaspudurce pozwalam 

sobie wyrJ7ić poni7s7ą opinię. 

L Ar ty kuł 11 ~Jkl 2 ~Jrojeklowancj ustawy zakłada między innymi wprow<n1wnie zmian w 
<.H l. 21 u~l. 1 u~ lawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT) ret~ului<!cvrn 

rnorn('nt pow::.tJnia obowiązku podatkowc~o u tak zwanego mJłcgo podJtnika. 

7a:>adniC7a zmiana polegi:l na r.z~ściowym odejściu od wskazania limitu czasowcp,o !JU 
dni, który w dotydKLasowyrn ~tunie prawnym wyznaczał moment powstania 

obowi<~zku puu<.~lkowegu w przypadku nieuregulowania całości lub cz~ści nalel:nutjci L 

lylułu uukon<.lll('j lJJn~.Jkcji. /.godnie z propozycją, w przyp;:Jdku transakcji 
dokonywanych przez maiego podatnika na rzecz kontrahenta będącego rJodutnikiern 

VAT uynnyrn obuwiqzck podatkowy będzie powstawał w momencie ott7ymania 

calo.;cf lub cz~$ci 7apłaty (projektowany art. 21 ust. 1 pkt lustawy VAT). Natomiast w 

pr LYPildku transakcji dokonywanych na rzecz kontrahenta innego niż· podatnik VAT 

uynny, obowią7ek podatkowy będzie powstawał w: momencie otrzymania cuło~t:i lul1 

--



C7ęki 7ap1aty, lf·~Cl nie później niż 1&0. dnia od ich dokonania (projektowany art. ?1 

ust. l pkt? ustawy VAT}. 

11. Artykuł 63 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie. 
w.:;pólm:go systemu podatku od wartości dodanej (dalej: dyrektywa 2006/112/WE) 

ustanawiu t:d:.ad<; or,ólną, 7godnie z którą zdarzenie powodujące powstanie obowiązku 
podutkowl'f-;u mł:l miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia 

low.:ml lub wykon<:.mia usługi. Niemniej jednak na podstawie art. 66 dyrektywy 

:?OOu/111 /W[ pdr'lstw<J cztonkowskie mają możliwość ustalenia inoego momentu 
powstania obuwi<.Jzku podatkowego w odniesieniu do określonych tmnsnkcji lub 
kale~orii JJUUdlników. Możliwość ta nie jest jednak nieograniczona i sprowadza się do 

wyboru jcdncp,o 7. następujących terminów: 1) nie pózniej niż z datą wystawienia 

faktury, 2) ttiC' pMnipj nil' w momencie otrzymania zapłaty lub 3) jeżeli faktura nie 

t:ll~·l<:~ł,J wy~rawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, w określonym terminie nic 

pMniej nil: t. upływem terminu wystawienia faktury ustalonego przez pur1stwiJ 

Ldunkow~;ktf' lub, je7eli państwo członkowskie nie ustaliło takiego terminu, w 
okret.lonym terminie od dt.~ty zJistnienia zdarzenia powodującego powstanie 

obowi;pku podalkowe~o. 

III. W Lwi~Jt.ku t. tym, 7.e art. 66 dyrektywy 2006/112/WE nie przewiduje wprost możliwości 

um .. mit.t t.O momP.nt pow!>t.oni<-J obowiązku podatkowego chwili otrzyrn<:~nia całości lub 
ct~;{.ci li.lpłJty, pr7.y jcdrmc.t:csnyrn wskazaniu granicznego terminu (zgodnie z 

projektowanym art. 21 u~t. l pkt 2 ustawy VAT jest to 180. dzień od dnia wydania 

tow<.~ru lub wykon;:mia usługi}, zawarta wart. 11 pkt 2 projektu proponowana zrni<Jna 

ort. l1 ustiJWY VAf budti wątpliwośCi co do zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnic chciałbym Lwrócić uwagę, że możliwość uregulowania obowią7ku · 

podulkowce,o WL' W!.;k..t/OilY powyżej sposób jest obecnie przedmiotem postępowania 
prl'juuycj."'llnC!p,o w polskiej sprawie C-169/12 TNT Worldwide Express. Wyrok Trybun;:~tu 
Sprawiedliwo!~d LafJ<J<.Hy w tej sprawie pozwoli na jednoznaczne wskazanie, czy 
prryjęcic taproponowJnego rozwiązania jest dopuszczalne na grunci~ dyrektywy 

/006/ 112/WL 

Zzi.lstrzc7cnlcm powyższej uwagi, projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej imn __ ___:.._ _ __.::..-----!..!~______::._-

Skierowano do druku l( S'" listopada 2012 r. IAU' 
Du wiadomo}:f:.l 
P<Jrt Jan Vincent-Rostow!>ki 

Minister 1-in;:mr.;ów 
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