
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Druk nr 834 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

oraz 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 18 marca 2015 r. nad ustawą  

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

zamówień publicznych 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-4, 8, 10-12, 14 i 16. 

 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator 

Kazimierz Kleina dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 1 zestawienia wniosków). 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Gospodarki Narodowej  Budżetu i Finansów Publicznych 

 (-) Marek Ziółkowski  (-) Kazimierz Kleina 

 

andrusz
1903



 

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 

ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 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. 1h 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.”;”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

połączone komisje 
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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”; 

Poprawka 

KBFP, 

KGN 

poparta przez 

połączone komisje 

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”; 

Poprawka 

KBFP, 

KGN 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawek nr 6 i 7. 

 

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.”, 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

połączone komisje 
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– 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 ust. 2a.”; 

5)  w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2c w pkt 3 na końcu dodaje się wyrazy  

„, a w przypadku jednostek naukowych przez przychody (dochody) 

rozumie się środki finansowe przeznaczone na naukę wymienione 

w art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 i z 2015 r. poz. 249), z wyłączeniem 

środków pozyskiwanych w ramach umów cywilnoprawnych”; 

Poprawka  

mniejszości 

KBFP, 

KGN 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

6)  w art. 1 w pkt 4: 

a) w lit. a, ust. 2i otrzymuje brzmienie: 

„2i. W przypadku gdy jednostka samorządu 

terytorialnego lub podatnik, dla którego sposób określenia 

proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, 

uznają, że wskazany zgodnie z ust. 2e lub przepisami 

wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji 

nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej 

przez nich działalności i dokonywanych przez nich nabyć, 

mogą zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób 

określenia proporcji.”, 

Poprawka 

KBFP, 

KGN 
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b) w lit. c, w ust. 22 skreśla się wyrazy „oraz zapewniając tym 

podatnikom możliwość wyboru innego bardziej reprezentatywnego 

sposobu określenia proporcji”; 

7)  w art. 1 w pkt 9, w art. 90c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje 

jednostka samorządu terytorialnego lub podatnik, dla którego 

sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na 

podstawie art. 86 ust. 22, mogą oni 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 ust. 2a.”; 

Poprawka 

KBFP, 

KGN 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie poprawki nr 9 . 

 

8)  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”;”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

połączone komisje 

9)  w art. 1 po pkt 10 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

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

„Informacje podsumowujące i informacje podsumowujące w 

Poprawka 

KBFP, 

KGN 
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obrocie krajowym”;”; 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 15. 

 

10)  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: 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

połączone komisje 

 

„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 

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 
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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”; 

 

11)  w art. 1 w pkt 14 w lit. d, w ust. 3a wyraz „kilka” zastępuje się 

wyrazem „więcej”; 

Poprawka 

KBFP, 

KGN 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  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”; 

Poprawka 

KBFP, 

KGN 

poparta przez 

połączone komisje 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawki nr 14. 

 

13)  w art. 1 w pkt 18: 

a) w lit. b: 

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

się wyrazami „poz. 22a–22q”, 

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

Poprawka 

KBFP, 

KGN 

 

„22d 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 

22e 24.42.21.0 Proszki i płatki z aluminium 

22f 24.42.22.0 
Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów 

aluminium 

22g 24.42.23.0 Drut z aluminium i stopów aluminium 

22h 24.42.24.0 
Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości 

> 0,2 mm 

22i 24.42.25.0 Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości <= 0,2 mm 

22j 24.42.26.0 
Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, 

z aluminium i stopów aluminium 

22k 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie 

22l 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie 

22m 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie 

22n 24.43.21.0 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu 

22o 24.43.22.0 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku 

22p 24.43.23.0 
Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, 

taśmy, z cynku i jego stopów 

22q 24.43.24.0 Pręty i druty, z cyny i stopów cyny”, 

 

 

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

„…) po poz. 27 dodaje się poz. 27a–27f w brzmieniu:  
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„27a 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie 

27b 24.45.12.0 
Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie 

hutnictwa niklu 

27c 24.45.21.0 Proszki i płatki niklu i stopów niklu 

27d 24.45.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu 

27e 24.45.23.0 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu 

27f 24.45.24.0 
Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu 

i stopów niklu””; 

 

14)  w art. 1 w pkt 18: 

a) w lit. b: 

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

się wyrazami „poz. 22a–22g”, 

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

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

połączone komisje 

 

„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””; 

 

15)  w art. 1 w pkt 19: 

a) przed poz. 12 dodaje się poz. … i … w brzmieniu: 

Poprawka 

KBFP, 

KGN 

 

„… 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 
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… 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”, 

 

 

b) po poz. 16 dodaje się poz. … i … w brzmieniu: 

 

 

„… ex 26.70.13.0 
Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe 

aparaty fotograficzne 

… 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”; 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 16 wyklucza głosowanie poprawki nr 17. 

 

16)  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.”; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

połączone komisje 

17)  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 

Poprawka 

KBFP, 

KGN 
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1 lipca 2015 r., jeżeli łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, 

przekracza od dnia 1 lipca 2015 r. 20 000 zł.”. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


