
Druk nr 1587-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 
1515) 

Sejm na 46 posiedzeniu w dniu 24 lipca 2013 r. - zgodnie z art. 47 ust. l 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1587 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w 

drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po poprawki na posiedzeniu w dniu 25 lipca 

2013 r. 

wnosi: 

Wysoki S ej m raczy następujące poprawki: 

l) w art. l w pkt 2, w art. 99 ust. 3a nadać brzmienie: 
"3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy w danym kwartale lub w 

poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których 
mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty 
podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, a 
jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej l% wartości 
ich sprzedaży bez kwoty podatku, z zastrzeżeniem ust. 3c."; 

-KPPO 
-przyjąć 

2) wart. l skreślić pkt 4; 

-KPRP 
-odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 2 i 4-7 należy głosować łącznie. 
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3) w art. l w pkt 7, w załączniku nr 11 do ustawy po poz. 22 dodać poz. 22a-22g w 
brzmieniu: 

"22a 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 

22b 24.42.12.0 Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu 

22c 24.42.21.0 Proszki i płatki z aluminium 

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

22e 24.42.23.0 Drut z aluminium i stopów aluminium 

22f 24.42.24.0 Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm 

22g 24.44.11.0 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna"; 

-KPSLD 
-odrzucić 

4) skreślić art. 2; 

-KPRP 
-odrzucić 

5) skreślić art. 6; 

-KPRP 
-odrzucić 

6) skreślić art. 8; 

-KPRP 
-odrzucić 

7) w art. 9 skreślić pkt l. 

-KPRP 
-odrzucić 

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. 

Sprawozdawca 

1-1 Marcin Święcicki 

Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych 

1-1 Dariusz Rosati 
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Minister 
SprJw Zagranicmych 

DPUl:.-920·281-1.3/flkr/ f.
DPUL920.209.20l3/l7 

dot.: FPI3-D15-374-B z15.07.2013 r. 

Warszi'lwa,JSTłrr.a 2013 r. 

Pan 
Dariusz Rosati 

Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych 
Sejm RP 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiego poprawek do rządowego projektu ustawy 
o T-mionie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacjo podatkowa 
{druk nr 1515} ujętych w dodatkowym sprawozdaniu Komisji Finansów Publianych (druk 

nr 1587-A) wyrażona na podstawie art. 13 u~'t. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracJI rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z p6in. zm.} w związku 
z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa Rzeczypospolitej Polsklej w Unii Europe~skiej 

Szanowny Panic Przewadniuący, 

w związku z pr7f~dłoionyrn dodatkowym spraw01danicm Komisji HnJnsów Publicmych o 
rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i 115'11lg oraz u.staw-Y -
Ordynacja podatkowa pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię: 

Poprawka nr 3 zmier?.a do rozs;prz~ni<ł załącznika nr 1l do ustawy o podatku od towarów i 
usług, zawicraj:-)cego wykaz towarów, w odnicsiP.niu do których stosowony jPst tlw. 
mechanizm odwrotnego obci;1_żenia. Zgodnie z poprawką, mechanizm odwrotnep,o 
tJhÓ<)ŻCOi;J m<J być stosowany również W odniesieniu do rlo~1<1W niektórych. Wyrobów 

aluminiowych, t<~kich jak m.in. płaskowniki, walcówk<ł, pręty i kształtowniki {projektowana 

pO?ycj<~ 7.2d), drutu {projektowana pozycja Vel oraz płyt, blach i taśm o grubośd powy.lcj 

0,2 mm (projektowanił pozycja 22f). Należy zauwai.yć, że zgodnie z Jrt. :l9C) usl. 1 HL d) 
dyn~ktywy 2006/112/WF Rody z dnia :>8 listopada 2006 r. w r.pmwiP w.<>pólnego syslemtJ 

podatku od wnrtof.ci dndam·~j. państwa ołonkowskiP. mogą stosować mP.t:h;Jni7m 
ł 

odwrotnego obci<'jźeni<ł między innymi do dostaw tow<łrów i świadczenia usług 

wymienionych w zJf~)cmiku VI dyn~ktywy. Analiza tego załć}Cznfko wska7Ujf!, że mechanimJ 
odwrotnego obci~lżcnia nie może być stosowane w stosunku do dostaw towarów będących 
produkf;Jmi eotowyrni, a jedynie do dostaw odpadów, złomu, czy tez półproduktów 
it"'latnych i nieiela7nych. Maj<!C na uwadn~, że towi'lry wskazant" w projektowimych 

-



pozycjach 22d i 22e zalącmiko nr 11 do ustawy o podot/w od wwnrów i usluq stanowią w 
mojej ocenie gotowe produkTy nieżelazne, które nie będą podlega( d31szej obróbce, 
stosowanie do dostaw takich towarów mechanizmu odwrotnego obciąłeni<1 n<'llci.y umać za 
niczeodne z prawem Unii EuropcjskiPj. Ponadto wydaje SI<;, że wyroby aluminiowe ujęte w 
projektowanej poLycji 22f zał<!Ctnika mogą :;t01nowić .zarówno gotowt:> produkty niPżclawe, 
jak i półprodukty nieżelazne. Skoro zaś mechanizm odwrotnego obci(}żenia nic moi:e być 
stosowany do prndiJktów gotowyr:h, projektowanil pozycja 22f załącmikil nr 1.1 do ustawy 
od podatku orJ towarów i usług jest zbyt szeroko, a pm~z lo niezp,odna 1. prawPm Unii 
Europejskiej. 

Z zastrzclenlem powyższej uwagi dotyctącej poprawki nr 3, poprawki do proJektu ustawy 
ujcte w dodatkowym sprawozdaniu są zgodne z prawem U nU Europejskiej. 

Oo_!Yiąd()fJJQ$d: 
Pr1n Jan Vincenl-Rostow!>ki 
Wiceprezes Rody MinisTrów 
Minister Fimmsów 

Z powoioniem 
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