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=/p~k~~ projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw PGSP proponuje rozważenie doprecyzowania zapisów: 

wart. 1 pkt 5 lit b) projektu /dodawany art. 87 ust 2c/ proponuje się rozważenie wprowadzenie 
zwrotu "na podstawie uzasadnionego żądania" i wykreślenie zdania "Żądanie zawiera 
uzasadnienie". Obecny sposób sformułowania przepisu nie ma charakteru normatywnego w 
tym sensie, iż nie wprowadza obowiązku dla podmiotu zgłaszojącego żądanie ani żadnych 
sankcji za zgłoszenie żądania bez uzasadnienia. Nie ma również żadnego trybu postępowania 
w sytuacji zgłoszenia żądania nie zawierającego uzasadnienia; 

w art. 1 pkt 8 projektu /dodawany art. 96 ust 4a pkt 3) oraz dodawany art. 96 ust 9 pkt 4/ 
proponuje się rozważenie zastąpienia łącznika ;,albo" łącznikiem "ani" oraz możliwość 
doprecyzowania liczby wezwań jakie muszą pozostać bez reakcji podmiotu. Przepis zawiera 
dość uciążliwe sankcję w postaci braku rejestracji podatnika Vat oraz wykreślenia z rejestru 
podatników i to bez zawiadomienia uprawnionych. W obecnym brzmieniu sankcja taka może 
być zastosowana w sytuacji, gdy skontaktuje się jedynie jeden z podmiotów /podmiot lub 
pełnomocnik/ drugi zaś nie. Z funkcji przepisu wynika, iż wystarczy kontakt z jednym z nich 
żeby odpadła potrzeba stosowania sankcji. Ponadto określenie "nie stawia się na wezwania" 
nie jest wystarczająco precyzyjne w stosunku do funkcji przepisu; 

w art. 1 pkt 9 projektu /zmieniany art. 97 ust 15/ proponowana regulacja nie uwzględnia 
możliwości występowania podmiotów, których działalność ma charakter sezonowy i w 
konsekwencji z samej natury prowadzonej przezeń działalności wynika, iż mogą wystąpić trzy 
następujące po sobie miesiące, w których deklaracje nie będą zawierały kwot w podatku do 
odliczenia. 


