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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 10 czerwca 2021 r.

Druk nr 407 B

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI
o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2021 r.
ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 25 maja 2021 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 r. komisja informuje,
że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów.
W załączeniu komisja przedstawia wszystkie wnioski poddane pod
głosowanie podczas posiedzenia komisji.

Zastępca Przewodniczącej Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
(-) Wojciech Piecha

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

1)

Wniosek
sen. W. Piechy

w art. 1:
a) w pkt 10, w art. 22a w ust. 3 wyrazy „Dostawca, do którego

Poprawka
sen. A. Szejnfelda

ma zastosowanie przepis ust. 1” zastępuje się wyrazami „Dostawca,
do którego mają zastosowanie przepisy ust. 1”,
b) w pkt 12 w lit. b, w ust. 4 wyrazy „Podatnik, do którego
ma zastosowanie przepis ust. 2” zastępuje się wyrazami „Podatnik,
do którego mają zastosowanie przepisy ust. 2”,
c) w pkt 44, w 138i w ust. 16 wyraz „Przepisu” zastępuje się wyrazem
„Przepisów”;

2)

w art. 1 w pkt 10, w art. 22a ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Dowodami, o których mowa w ust. 7, są dokumenty:
1)

odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak
podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura
za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika
towarów oraz inne dokumenty przewozowe otrzymane
od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz
towarów z terytorium kraju,

2)

polisa

ubezpieczeniowa

lub transportu

towarów

w
lub

odniesieniu

do

dokumenty

wysyłki
bankowe

potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów,
3)

urzędowe potwierdzające przybycie towarów do państwa
członkowskiego przeznaczenia,

Poprawka
sen. J. Burego

–2–
4)

poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego
magazyn

w

państwie

członkowskim

przeznaczenia,

potwierdzające składowanie towarów w tym państwie
członkowskim,
5)

potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju

– jeżeli dokumenty te potwierdzają dostarczenie towarów
do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia
wysyłki lub transportu towarów.”;

3)

w art. 1 w pkt 35 w lit. d, w pkt 3 wyrazy „w pkt 2 lit. a–c” zastępuje
się wyrazami „w pkt 2”;

4)

w art. 1 w pkt 44, w art. 138j w ust. 6 w pkt 2 po wyrazie „przepisy”
dodaje się wyrazy „działu IV”;

5)

w art. 1 w pkt 44, w art. 138j w ust. 6 w pkt 2 po wyrazach „stosuje się”
dodaje się wyraz „odpowiednio”;

6)

w art. 12 wyrazy „przed dniem 1 lipca 2021 r.” zastępuje się wyrazami
„przed dniem 1 września 2021 r.” oraz wyrazy „po dniu 30 czerwca

Poprawka
sen. A. Szejnfelda

Poprawka
sen. A. Szejnfelda

Poprawka
sen. A. Szejnfelda

Poprawka
sen. A. Szejnfelda

2021 r.” zastępuje się wyrazami „po dniu 31 sierpnia 2021 r.”;

7)

w art. 18 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „z dniem 1 lipca
2021 r.” zastępuje się wyrazami „z dniem 1 września 2021 r.”.

Poprawka
sen. A. Szejnfelda
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