Druk nr 1854-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 o zwrocie osobom fizycznym
niektórych
wydatków
związanych
z budownictwem mieszkaniowym (druk nr
1787)
Sejm na 53 posiedzeniu w dniu 6 listopada 2013 r. - zgodnie z art. 47 ust. l
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1854
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek
zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po
na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2013 r.

rozpatrzeniu

wniosku

poprawek

wnos1:
Wy s o k i S ej m raczy następujące wniosek i poprawki:

odrzucić

projekt ustawy

-KPSP
-KPSLD
-odrzucić

Uwaga:

konsekwencją przyjęcia

wniosku

będzie bezprzedmiotowość

poprawek.

2

l) po art. 3 dodać art. 3a w brzmieniu:
"Art. 3a. W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz.... ) wart. 21:
l) w ust. 4 uchyla się pkt 2 i 3;
2) w ust. 5 uchyla się pkt 2 i 3.";
-KPPO
-przyjąć

2) art. 4 nadać brzmienie:
"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.".
-KPPO
-przyjąć

Warszawa, dnia ?listopada 2013 r.

Przewodniczący
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(-) Zbigniew Kanwiński
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Pan
Dariusz Rosati
Pn:ewodnic:tący

Komisji· Finansów Publia.nych

Sejm RP

z prawem Unii Europejskiego poprawek do rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oro~ ustawy o .:twrocie osobom fizycznym
opinia o

z.godnoścł

niektórych wydatków zwlqzanyt:h z budownićtwem mieszkaniowym (druk nr 1787} ujr;tych
w dodatkowym sprawozdaniu l(omlsjl Finartsów Publicznych (druk nr 18511-A) wyrażona

na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy l dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z pófn. zm.) w lwiązku l art. 42 ust. 4 i art. 54
u~t.
l
Regulaminu Sejmu przeL ministra właściwego do spraw CLłonkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

S;anuwr,y l'anie

Przewodniczący,

w zwi<lLku z przedłożonym dod<ttkowym ~pr.JW07:di:miem Komisji Finansów Publicznydt
o uqduwym projekLie ustawy o Lmianie w.tawy o puclutku od towarów i u~lug oraL u~.towy
o zwrocie osobom fizycznym niektórycli wydatków związanych z buduwmcrwcm
mieszkaniowym poLwalam sobie wyr;J7ić por1i?.szą opini.;:

Poprawki do projektu ust;)wy
Unii Europejskiej.

D() wi~_qQroo~ci:
p,;n Jan Vinwnt-Rostowskl
WicL'(JfCZC'S Hady Ministrów
Mm:st:e1 Finansów

ujęte

w dodatkowym sprawozdaniu

są

lgodne z prawem

