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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. 
 

o zmianie ustawy o finansach publicznych  
oraz ustawy o podatku od towarów i usług  

 
(druk nr 268) 

 
 
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240, z późn. zm.) 

Art. 38. 
Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski": 

1) kwotę i relację do produktu krajowego brutto: 
a) państwowego długu publicznego, 
b) długu Skarbu Państwa, 
c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

Skarb Państwa, 
2) kwotę niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostki sektora finansów publicznych 
- według stanu na koniec roku budżetowego. 

 
<Art. 38a. 

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”: 

1) kwotę ustaloną w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, 
ogłoszonej zgodnie z art. 38, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań 
wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej 
z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w 
dni robocze roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja, o której mowa w 
art. 38 pkt 1 lit. a,  

2) kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu 
państwa w kolejnym roku budżetowym, 

3) kwotę obliczoną jako różnica kwoty, o której mowa w pkt 1, oraz kwoty, o 
której mowa w pkt 2, 

4) relację kwoty, o której mowa w pkt 3, do produktu krajowego brutto 
– według stanu na koniec roku budżetowego.> 
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Art. 86. 
1. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu 

krajowego brutto, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, ogłoszonej zgodnie z art. 38: 
1) jest większa od 50 %, a nie większa od 55 %, to na kolejny rok Rada Ministrów 

uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do 
dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż relacja deficytu budżetu 
państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego wynikająca z ustawy 
budżetowej; 

2) jest większa od 55 %, a mniejsza od 60 %, to: 
a) na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym: 

– nie przewiduje się deficytu budżetu państwa lub przyjmuje się poziom 
różnicy dochodów i wydatków budżetu państwa, zapewniający, że relacja 
długu Skarbu Państwa do produktu krajowego brutto przewidywana na 
koniec roku budżetowego, którego dotyczy projekt ustawy, będzie niższa od 
relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. b, ogłoszonej zgodnie z art. 38, 

– nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery 
budżetowej, w tym pracowników jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 
2, 

– waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu odpowiadającego 
wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Główny 
Urząd Statystyczny za poprzedni rok budżetowy, 

– wprowadza się zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa z 
wyjątkiem rat kredytów i pożyczek udzielonych w latach poprzednich, 

– nie przewiduje się wzrostu wydatków w jednostkach, o których mowa w art. 
139 ust. 2, na poziomie wyższym niż w administracji rządowej, 

b) Rada Ministrów dokonuje przeglądu wydatków budżetu państwa finansowanych 
środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz przeglądu programów 
wieloletnich, 

c) Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu 
obniżenie relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, 

d) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale 
budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody tego budżetu 
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o 
kwotę związaną z realizacją zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, 

e) Rada Ministrów dokonuje przeglądu obowiązujących przepisów w celu 
przedstawienia propozycji rozwiązań prawnych mających wpływ na poziom 
dochodów budżetu państwa, w tym dotyczących stosowania stawek podatku od 
towarów i usług, 

f) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje dotację 
celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 
217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), w wysokości do 30 % środków 
zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok, 
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g) organy administracji rządowej mogą zaciągać nowe zobowiązania na 
przygotowanie inwestycji, jeżeli mają zapewnione finansowanie z udziałem 
środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na maksymalnym 
dopuszczalnym poziomie, określonym w przepisach lub procedurach 
dotyczących danego rodzaju inwestycji, nie mniejszym niż 50 % całości 
kosztów, z tym że ograniczenia te nie dotyczą: 
– odbudowy lub przebudowy dróg krajowych w celu usunięcia zagrożenia 

naruszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
– inwestycji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 
2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 i Nr 148, poz. 993), 

– przygotowania, wdrożenia, budowy lub eksploatacji systemów 
elektronicznego poboru opłat, o których mowa w art. 13i ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 
późn. zm.), 

– zobowiązania z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, 
poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620); 

3) jest równa lub większa od 60 %, to: 
a) stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 2 lit. a, b oraz e-g, 
b) Rada Ministrów, najpóźniej w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia relacji, o 

której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, przedstawia Sejmowi program sanacyjny 
mający na celu ograniczenie tej relacji do poziomu poniżej 60 %, 

c) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale 
budżetowej na kolejny rok nie mogą być wyższe niż dochody tego budżetu, 

d) poczynając od siódmego dnia po dniu ogłoszenia relacji, o której mowa w art. 
38 pkt 1 lit. a, jednostki sektora finansów publicznych nie mogą udzielać 
nowych poręczeń i gwarancji. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Ministrów, w drodze uchwały, może 
wyrazić zgodę na realizację inwestycji przewidzianych do finansowania ze środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 1 
pkt 2 lit. g. 

<3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, procedur, o których mowa w tych 
przepisach, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4, nie 
przekracza odpowiednio 50% lub 55%.> 
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USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342) 

 
Art. 146f. 

1. W przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto 
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w 
terminie do dnia 31 maja 2012 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przekracza 55%: 

1) w okresach od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz od dnia 1 
stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.: 

a) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, 
wynosi 24%, 

b) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule 
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 9%, 

c) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a oraz w tytule załącznika nr 10 
do ustawy, wynosi 6%, 

d) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 5%, 
e) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, 

wynosi 7,5%; 
2) w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. stawki, o których mowa 

w pkt 1 lit. a-e, wynoszą odpowiednio 25%, 10%, 7%, 6% i 8%; 
3) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawki, o których 

mowa w pkt 1 lit. a i b oraz d i e, wynoszą odpowiednio 23%, 8%, 4% i 7%. 
2. W przypadku gdy nie nastąpi przekroczenie relacji państwowego długu publicznego do 

produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, a relacja państwowego długu 
publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., 
ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2013 r., w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 
przekracza 55%: 

1) w okresach od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz od dnia 1 
stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się 
odpowiednio; 

2) w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., przepis ust. 1 pkt 2 
stosuje się odpowiednio; 

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przepis ust. 1 pkt 3 
stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku gdy nie nastąpi przekroczenie relacji państwowego długu publicznego do 
produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1 lub 2, a relacja państwowego długu 
publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., 
ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2014 r., w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 
przekracza 55%: 
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1) w okresach od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz od dnia 1 
stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się 
odpowiednio; 

2) w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., przepis ust. 1 pkt 2 
stosuje się odpowiednio; 

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przepis ust. 1 pkt 3 
stosuje się odpowiednio. 

<4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3, podwyższenia stawek, o którym mowa w 
tych przepisach, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.), według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia 2012 r. albo 31 grudnia 2013 
r., nie przekracza 55%.> 

 

 


