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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2014 r.
Druk nr 693 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 6 sierpnia 2014 r. nad ustawą

o specjalnym podatku węglowodorowym
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek
KBFP
poparty przez
komisję

Uwaga:
Poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

1)

po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

Poprawka sen.
G. Biereckiego

„Art. 10a. 1. Podatnicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy,
w ramach

prowadzonej

działalności

gospodarczej,

prowadzą

działalność wydobywczą węglowodorów i dokonują dostaw w systemie
sieciowym

importowanego

gazu

ziemnego

i

gazu

ziemnego

wydobytego ze złóż położonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przy czym udział gazu ziemnego wydobywanego ze złóż na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ogóle dostaw gazu ziemnego
tych podatników nie jest wyższy niż 50%, oraz którzy ze względu na
sposób i profil prowadzenia działalności wydobywczej węglowodorów
nie mają możliwości rozliczenia podatku na zasadach ogólnych
określonych w niniejszej ustawie, wykazują przychody określone
w art. 8 w dniu dostawy wydobytego gazu ziemnego, nie później jednak
niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności z tytułu
tej dostawy.
2. W przypadku gdy dostawa gazu ziemnego jest rozliczana
w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się
ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub
fakturze, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

–2–
3. Przychód z tytułu dostawy wydobytego gazu ziemnego w roku
podatkowym podatnik, o którym mowa w ust. 1, określa na podstawie
proporcji, w jakiej pozostaje ilość wydobytego w roku poprzedzającym
rok podatkowy gazu ziemnego ze złóż położonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, do
ilości dostarczonego przez podatnika w roku poprzedzającym rok
podatkowy gazu ziemnego, w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.
4. Po zakończeniu roku podatkowego, podatnik jest obowiązany
dokonać w deklaracji rocznej, dotyczącej tego roku podatkowego,
korekty przychodów z tytułu dostawy wydobytego gazu ziemnego ze
złóż położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując
proporcję obliczoną jako stosunek ilości wydobytego w roku
podatkowym, którego dotyczy deklaracja roczna, gazu ziemnego ze
złóż

położonych

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej,

w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, do ilości dostarczonego przez
podatnika w tym roku podatkowym gazu ziemnego, w przeliczeniu na
gaz wysokometanowy.
5. W przypadku rozliczania podatku na zasadach określonych
w ust. 1–4, przepisów art. 8 ust. 2, 4 i 5 nie stosuje się, z tym że dla
celów

rozliczenia

różnic

kursowych

oraz

przychodów

nieuregulowanych w całości lub w części, przepisy art. 9 i art. 10
stosuje się odpowiednio.”;

2)

skreśla się art. 30.

Poprawka sen.
G. Biereckiego

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

