
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 

zamówień publicznych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli dokonujący dostawy towarów wymienionych w poz. 28a–28c 

załącznika nr 11 do ustawy, dla której zgodnie z ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest 

nabywca, podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia 

podatku od tej dostawy, nie ma on obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tej 

dostawy, także w przypadku, gdy po jej dokonaniu ustalono, że wskutek 

działania podmiotu uczestniczącego w tej dostawie jako nabywca nie były 

spełnione przesłanki określone w ust. 1 pkt 7, o którym to działaniu 

dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej staranności nie 

wiedział lub nie mógł wiedzieć. 

2b. Przepis ust. 2a stosuje się pod warunkiem, że zapłata należności 

z tytułu dostawy towarów nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy, w tym 

przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, o ile 

umożliwiają one dokonującemu dostawy towarów identyfikację składającego 

zlecenie płatnicze.”;”, 

b) po pkt 16 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 108 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 2a, do zapłaty podatku jest 

obowiązany podmiot, który nabył towary.”;”; 
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2)  w art. 1 w pkt 2, w pkt 1 wyrazy „art. 100” zastępuje się wyrazami „art. 100 ust. 1” oraz 

wyrazy „art. 101a” zastępuje się wyrazami „art. 101a ust. 1”; 

3)  w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2c w pkt 2 użyty dwukrotnie wyraz „roboczogodzin” 

zastępuje się wyrazami „godzin roboczych”; 

4)  w art. 1: 

a) w pkt 4: 

– w lit. a: 

– – w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 2a–2i” zastępuje się wyrazami 

„ust. 2a–2h”, 

– – w ust. 2c w pkt 3 skreśla się wyrazy „; w przypadku jednostki samorządu 

terytorialnego przez przychody rozumie się przychody (dochody), o których 

mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)”, 

– – skreśla się ust. 2e, 

– – ust. 2i otrzymuje brzmienie: 

,,2i. W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji 

wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie 

będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego 

działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny 

bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.”, 

– w lit. c, w ust. 22 skreśla się wyrazy „oraz zapewniając tym podatnikom możliwość 

wyboru innego bardziej reprezentatywnego sposobu określenia proporcji”, 

b) w pkt 9, w art. 90c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje podatnik, 

dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na 

podstawie art. 86 ust. 22, może on uwzględnić dane za rok podatkowy 

poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu 

obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 



– 3 – 

ust. 2a.”; 

5)  w art. 1: 

a) po pkt 9 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) tytuł działu X otrzymuje brzmienie: 

„Rejestracja. Deklaracje. Informacje podsumowujące i informacje podsumowujące 

w obrocie krajowym. Zapłata podatku”;”, 

b) po pkt 10 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w dziale X tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Informacje podsumowujące i informacje podsumowujące w obrocie krajowym”;”; 

6)  w art. 1: 

a) w pkt 13, w lit. b w tiret pierwszym wyrazy „12–17” zastępuje się wyrazami „12–21”, 

b) w pkt 14: 

– w lit. c, w ust. 2 w pkt 1, 

– w lit. f, w pkt 3 w lit. a 

- wyrazy „12–17” zastępuje się wyrazami „12–21”, 

c) w pkt 15: 

– w lit. a, w pkt 2 w lit. a, 

– w lit. b, w ust. 6 w pkt 1, 

– w lit. c, w pkt 2 w lit. a 

- wyrazy „12–17” zastępuje się wyrazami „12–21”, 

d) w pkt 19, część III otrzymuje brzmienie: 

 

„III. Pozostałe towary 

12 ex 20.59.12.0 

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty 

chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – 

wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do 

automatycznego przetwarzania danych 

13 ex 20.59.30.0 

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – 

wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do 

automatycznego przetwarzania danych 

14 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci 
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proszku 

15 ex 24.41.20.0 
Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci 

proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych 

16 24.41.30.0 
Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci 

proszku 

17 ex 24.41.40.0 

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej 

niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

18 ex 24.41.50.0 

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro 

lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu 

półproduktu – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych 

i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

19 ex 26.70.13.0 
Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe 

aparaty fotograficzne 

20 ex 28.23.26.0 

Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą 

drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania 

danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do 

automatycznego przetwarzania danych 

21 ex 32.12.13.0 

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota 

i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii 

i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 

325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne 

wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub 

platerowane metalem szlachetnym”; 

 

7)  w art. 1 w pkt 14 w lit. d, w ust. 3a wyraz „kilka” zastępuje się wyrazem „więcej”; 

8)  w art. 1 w pkt 14 w lit. d, w ust. 3d skreśla się wyrazy „być podpisane przez beneficjenta 

gwarancji lub osoby przez niego upoważnione oraz”; 

9)  w art. 1 w pkt 18: 
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a) w lit. b: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „poz. 22a–22c” zastępuje się wyrazami 

„poz. 22a–22g”, 

– dodaje się poz. 22d–22g w brzmieniu: 

 

„22d 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 

22e 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie 

22f 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie 

22g 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie”, 

 

 

b) po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) po poz. 27 dodaje się poz. 27a w brzmieniu: 

 

„27a 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie””; 

 

10)  po art. 3 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. W przypadku zawarcia przed dniem 1 lipca 2015 r. umowy lub umów, 

w ramach których występują dostawy towarów wymienionych w poz. 28a–28c 

załącznika nr 11 do ustawy wymienionej w art. 1, przepisy art. 17 ust. 1c–1e ustawy 

wymienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio do tych dostaw dokonanych od dnia 1 lipca 

2015 r., jeżeli łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, przekracza od dnia 1 lipca 

2015 r. kwotę 20 000 zł.”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych i uchwalił do niej 

10 poprawek.  

Poprawka nr 1 zakłada, że sprzedawca nie będzie obowiązany do rozliczenia podatku, 

w transakcji obejmującej odwrotne obciążenie dostaw telefonów komórkowych, komputerów 

przenośnych i konsol do gier wideo, także w sytuacji, gdy nieprawidłowe zastosowanie 

mechanizmu odwrotnego obciążenia było wynikiem nieuczciwych działań nabywcy.  

Wprowadzenie poprawki ma na celu zapewnienie ochrony sprzedawcy dokonującemu 

dostawy towarów wymienionych w poz. 28a – 28c załącznika nr 11 ustawy o podatku od 

towarów i usług (objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia w przypadku przekroczenia 

limitu wartości transakcji w wysokości 20 000 zł), w sytuacji, gdy na skutek działania 

nabywcy tych towarów, podatek VAT nie został prawidłowo rozliczony.  

W przypadku, gdy sprzedawca podejmie wszelkie niezbędne i dostępne mu środki aby 

zapewnić prawidłowe rozliczenie podatku (w szczególności związane ze sprawdzeniem 

statusu nabywcy), nieprawidłowe zaś zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia 

wynikać będzie (co zostanie stwierdzone już po dokonaniu dostawy) z celowego 

nieuczciwego działania nabywcy, o którym sprzedawca, przy zachowaniu należytej 

staranności, nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, sprzedawca ten nie będzie zobowiązany do 

rozliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji. Dodatkowym, niezbędnym warunkiem 

uwolnienia się sprzedawcy od obowiązku rozliczenia podatku będzie przyjęcie należności 

z tytułu przedmiotowej transakcji w formie innej niż gotówkowa, tak aby możliwą była 

identyfikacja składającego zlecenie płatnicze. 

W sytuacji, gdy zaistnieją powyższe okoliczności sprzedawca nie będzie zobowiązany 

do rozliczenia podatku od przedmiotowej transakcji, obowiązek zaś taki będzie ciążył na 

nabywcy towarów. 

Poprawka nr 2 doprecyzowuje przepisy, tak aby ujednolicić przyjęte techniki odesłań 

w ramach nowelizowanego art. 18c ust. 1 pkt 1 oraz nienowelizowanych art. 26 i art. 42 ust. 

12a ustawy o podatku od towarów i usług. 

Poprawka nr 3 uwzględnia, że w ustawie należy posługiwać się językiem 

powszechnym, unikając języka potocznego (§ 8 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej). 
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Poprawka ujednolica jednocześnie dodawany rozpatrywaną ustawą art. 86 ust. 2c pkt 2 

ustawy o podatku od towarów i usług z nienowelizowanym art. 2 pkt 10 lit. b i c. 

Poprawka nr 4 po pierwsze, wykreśla regulacje ustawowe wskazujące dla jednostki 

samorządu terytorialnego na „urzędowy” sposób określenia proporcji pomiędzy działalnością 

objętą systemem VAT, a działalnością nieopodatkowaną. Po drugie, poprawka wskazuje, 

wprost w przepisie materialnym ustawy, że sposób określenia proporcji dla niektórych 

podatników, uregulowany rozporządzeniem właściwego ministra, jest sposobem 

fakultatywnym. Po trzecie, poprawka zakłada, że korekta podatku odliczonego, w przypadku 

tych podatników, może nastąpić w oparciu o rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok 

podatkowy.  

Senat uznał za celowe wykreślenie wskazanego w ustawie, jako najbardziej 

odpowiadający specyfice wykonywanej działalności przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, sposobu określenia proporcji, według metody ,,przychodowej”. Tym samym 

Senat wziął pod uwagę wątpliwości wyrażane, w trakcie senackich prac nad ustawą, przez 

przedstawicieli samorządu terytorialnego, którzy kwestionowali zasadności tak 

ukształtowanego sposobu określania proporcji. Za wystarczającą, zdaniem Senatu, należy 

uznać regułę ogólną wyrażoną w przepisach art. 86 ust. 2a, 2b i 2c, zgodnie z którą każdy 

podatnik (w tym jednostka samorządu terytorialnego) może wybrać dowolny sposób 

określenia proporcji, tak jednak aby odpowiadał on specyfice wykonywanej przez podatnika 

działalności i dokonywanych przez podatnika nabyć. Dane do obliczenia proporcji, w wyniku 

poprawki Senatu, wskazywać ma, zgodnie z regułami ogólnymi, art. 86 ust. 2d 

(modyfikowany kolejnymi ustępami).  

„Urzędowy” sposób określenia proporcji dla niektórych podatników, a w wyniku 

poprawki Senatu także dla jednostki samorządu terytorialnego, może określić minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, na podstawie upoważnienia z art. 86 ust. 22. 

Rozporządzenie to określić może sposób określenia proporcji uznany za najbardziej 

odpowiadający specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć oraz dane, na 

podstawie których będzie obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego 

sposobu określenia proporcji. 

Poprawka Senatu wskazuje wprost w ustawie (w art. 86 ust. 2i), że wskazany 

rozporządzeniem właściwego ministra sposób określenia proporcji jest jedynie sposobem 

fakultatywnym. Podatnik, jeżeli uzna że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na 
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podstawie ust. 22 „urzędowy” sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać 

specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, będzie 

mógł zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. Takiego 

uprawnienia dla podatnika (do samodzielnego wybrania przez niego sposobu określenia 

proporcji) nie daje wskazana w rozpatrywanej ustawie (sama) wytyczna do wydania 

rozporządzenia. Wytyczna ta, nakazuje ministrowi zapewnić możliwość wyboru innego 

bardziej reprezentatywnego sposobu określenia proporcji. Tym samym pozostawia zbyt dużą 

swobodę w kształtowaniu materii przekazanej do uregulowania rozporządzeniem. Wytyczną 

minister mógłby bowiem zrealizować (na przykład) przedstawiając dwa alternatywne 

„urzędowe” sposoby określenia proporcji, bez możliwości zastosowania przez podatnika 

sposobu „nieurzędowego”.  

Zgodnie z upoważnieniem z art. 86 ust. 22 właściwy minister może wskazać dane, na 

podstawie których jest obliczana kwota podatku z wykorzystaniem sposobu proporcji 

wskazanego tym rozporządzeniem. Można przyjąć, że wśród tych danych mogą znaleźć się 

także dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy. Poprawka Senatu 

zakłada, że w powyższej sytuacji korekta podatku odliczonego, w przypadku podatników 

wykorzystujących takie dane do obliczenia proporcji, może nastąpić w oparciu o rok 

podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy (art. 90c ust. 2). 

Poprawka nr 5 koryguje oznaczenie przedmiotu regulacji w tytule działu X oraz 

w tytule rozdziału 3 w dziale X ustawy o podatku od towarów i usług.  

Rozpatrywana przez Senat ustawa wprowadza nowy rodzaj zbiorczych informacji 

o dokonanych dostawach towarów i świadczeniu usług. Są to „informacje podsumowujące 

w obrocie krajowym”, inne od już regulowanych rozdziałem 3 działu X „informacji 

podsumowujących”. Stąd zasadna jest zmiana czyniąca wskazane tytuły adekwatnymi do 

treści działu (rozdziału). 

Poprawka nr 6 obejmuje odpowiedzialnością podatkową nabywcy za zobowiązania 

podatkowe sprzedawcy (solidarną odpowiedzialnością podatkową) dostawy cyfrowych 

aparatów fotograficznych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek.  

Jak wskazuje uzasadnienie do projektu rozpatrywanej ustawy ma ona na celu 

ograniczenie oszustw i nadużyć w podatku od towarów i usług, w szczególności wyłudzeń 

podatku oraz unikania opodatkowania, w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są 

towary uznane za szczególnie podatne na te oszustwa, jak również uszczelnienie już 



– 4 – 

istniejących instrumentów ich zwalczania. W związku z objęciem mechanizmem 

odwróconego obciążenia telefonów komórkowych, komputerów przenośnych oraz konsol do 

gier wideo zasadnym jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu wyeliminowanie ryzyka 

„przenoszenia się” podmiotów nieuczciwych na obrót innymi zbliżonymi do tej kategorii 

towarami: cyfrowymi aparatami fotograficznymi oraz materiałami eksploatacyjnymi do 

drukarek. Poprawka zakłada objęcie dostaw wymienionych towarów solidarną 

odpowiedzialnością podatkową, jako że wprowadzenie w stosunku do tych towarów dalej 

idącego mechanizmu odwrotnego obciążenia mogłoby budzić wątpliwości co do zgodności 

z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej. 

Poprawka nr 7 ujednolica przepisy ustawy (ust. 3 i ust. 3a w ramach artykułu 105b 

ustawy o podatku od towarów i usług). Jednocześnie adekwatnie oddaje intencje przepisu 

uwzględniając, że „kilka” to wyrażenie nieostre oznaczające więcej niż dwa.  

Poprawka nr 8 porządkuje przepisy poprzez skreślenie, mogących budzić wątpliwości 

interpretacyjne, normatywnie zbędnych sformułowań.  

Zgodnie z art. 105b ust. 3b kaucja gwarancyjna powinna obejmować zobowiązanie 

gwaranta do zapłacenia określonej kwoty na pisemne wezwanie beneficjenta gwarancji. 

Zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego forma pisemna wymaga złożenia własnoręcznego 

podpisu. Zgodnie z art. 96 Kodeksu cywilnego czynności prawnych można dokonywać przez 

pełnomocnika. Stąd przepis art. 105b ust. 3d w dużej mierze uznać należy za nadregulację 

(twierdzenie to w świetle art. 217 i art. 143 Ordynacji podatkowej uznać należy za zasadne 

także w perspektywie publicznoprawnej). Poprawka usunie wątpliwości co do formy oraz 

możliwości złożenia przez pełnomocnika wezwania do zapłacenia kwoty wynikającej 

z gwarancji oraz oświadczenia beneficjenta gwarancji, że zapłacenie żądanych kwot stało się 

wymagalne (obecnie a contrario oświadczenie takie może być niepodpisane i musi być 

złożone osobiście przez beneficjenta). 

Poprawka nr 9 poszerza katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego 

obciążenia o półprodukty z metali nieżelaznych: nieobrobione plastycznie aluminium, ołów, 

cynk, cynę i nikiel. 

Jak przytoczono wyżej uchwalona przez Sejm ustawa ma na celu ograniczenie oszustw 

i nadużyć w podatku od towarów i usług, w szczególności wyłudzeń podatku oraz unikania 

opodatkowania, w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są towary uznane za 
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szczególnie podatne na te oszustwa, jak również uszczelnienie już istniejących instrumentów 

ich zwalczania. Jednym z tych instrumentów jest modyfikowany ustawą uchwaloną przez 

Sejm mechanizm odwróconego obciążenia (ustawa między innymi rozszerza załącznik nr 11 

do ustawy o podatku od towarów i usług wskazujący na towary objęte mechanizmem 

odwrotnego obciążenia).  

Senat uznał, że aby zrealizować cel ustawy koniecznym jest dalsze zmodyfikowanie 

załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług poprzez dodanie 

charakteryzujących się dużą podatnością na oszustwa nieobrobionych plastycznie aluminium, 

ołowiu, cynku, cyny i niklu. Przyjmując poprawkę Senat kierował się przekazywanymi 

w trakcie prac nad ustawą informacjami o nieprawidłowościach odnotowywanych na rynku 

półwyrobów metali nieżelaznych. 

Poprawka nr 10 dodaje przepis przejściowy, jednoznacznie przesądzający, że na limit 

dostaw warunkujących objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia towarów takich jak 

telefony komórkowe i komputery przenośne, składają się jedynie dostawy dokonane od dnia 

wejścia w życie ustawy. Rozpatrzona przez Senat ustawa nie rozstrzyga bowiem jak liczyć 

ten limit „na granicy” wejścia ustawy w życie, w sytuacji gdy w ramach jednolitej 

gospodarczo transakcji umowa lub umowy (część umów) zostały zawarte przed dniem 

wejścia w życie ustawy. 

 

 


