
 
Druk nr 863-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 805)  
 

Sejm na 26 posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 863 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu. 

 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

16 listopada 2012 r.  

 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 w pkt 4 w lit. c, w art. 7 ust. 7 nadać brzmienie: 

„7. Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka 
egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i 
właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) 
przez podatnika: 

1) ma na celu promocję tego towaru lub określenie jego właściwości fizycznych, 
fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych oraz 

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie 
danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym 
elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu 
promowanego towaru.”; 

– KP PiS 

– odrzucić 
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2) w art. 1 w pkt 32 w lit. b, w art. 41 ust. 9a i 9b nadać brzmienie: 

„9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy 
towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do 
otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 
miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz 
podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 
7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio. 

9b. Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie 
późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym 
późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw 
potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.”; 

– KP PiS 

– odrzucić 

 

3) w art. 1 w pkt 34 w lit. a skreślić tiret 6; 

– KP SLD 

– odrzucić 

 

4) w art. 1 w pkt 64 skreślić lit. c; 

– KP SLD 

– odrzucić 

 

5) w art. 1 w pkt 64 skreślić lit. d. 

– KP SLD 

– odrzucić 

 
 
Warszawa, dnia 16 listopada 2012 r. 
 
 

   Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 

 
 
 (-) Bożena Szydłowska  (-) Dariusz Rosati  
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Pan 

Dariusz Rosatl 
Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicz:nych 
SeJm RP 

oplnła o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowego projektu ustCJWy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów l usług oraz nicktórych Innych ustaw {druk nt 805} ujt;tego 
w dodatkowym sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych {druk nr 863-A} wyrazona na 
podstawie art. B ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach admlnimacji 
rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z pófn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 
ust. l Regulaminu Sejmu przez mlnł~ra właściwego do spraw członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

S7onowny f-Jonie Przewodfliuqcy, 

w LW~<~zku z pm~dłożonyrn dod<Jlkuwym sprawcndaniem Komisji Hnansów Pubhcmyt:h u 

aqdowym projekcit: ustawy o podatku od towarow i usług ora.T niekt-órych innych ustaw 

po..::wdi.Jrn sobie wyrazić poniłsL~J oplniP,. 

L Celem popmwki nr 3 jest utrzym<mie dotychczasowego bwnicnlo ort. 43 ust. 1 pkt 17 
usiOwy o podatku od towaruwiusług (dalej: ustawa VAT). Zgodnie l nim, zwolnit!niu L 

opodatkowaniu podatkiem VAI podfcgaj4 u~tuKi poct.towe oraz dostawil lowJrów 
~Li~ Ie 1. tymi u,<;ługami LWii.jL<.m<J - realimwane pr L L' L operatora obowiązanego do 
~.wtaducnio puws..::ethnych usług poutowych. Wskazany pr LCpis stanowi 
implementację art. 132 ust. 1 lil. o) dyrektywy 2006/1.V/Wt Rady L dniu 28/i~topada 

200G r. w sprawie: W!>pulnego systemu podatku od warto.ki dodanej (dalej: dyrektywa 

7006/112/WE), klórv nak,vuje pat1stwam ułonkowskim zwolnienie 7. opodatkowanid 
podatkiem VA l ~wiadcu~nia u~łut! przc7. pocztę pań~twową i dostaw.:; towarów z tymi 

usługdmi Lwią Lani;), t. wyjątkiem pr lC.'W07U osób i u~łur.. telekomunikaLyjnych. Nalc7y 

zauważyć, .le Liikres pt7edmiotowy wspomnianegoLwolnienia został duprecy7owany w 
OrLL'cmic.twle l rybunału Spr ł;lwłedliwości Ur1ii Furopejskicj. Jednym 7 t·akich orzeczeń 
jt•'.l wyrok w spr<Jwie C-3~>1 /Ol TNT Po.sl UK. w którym Trybunał Sprawicdliwo~li 

jednoznacznie w~ki:IL<.tt re /Wolnienie okrc~.Ione w art. 13 CE.ęść 1\ ust. l lit. a) 
dyrektywy Hody 77/388/EWG 1 dnia 17 u1GJG 191 l r~ w !>prawie harmoniLaLji 
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u~.towodawstw paóstw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych -
wspólny syąem podutku oJ wono.\ci dodanej~ ujednolicona podstawa wymiaru 

podatku (na gruncie dyrektywy 2006/112/WE pr lepisowi Lcmu odpowiada art. 132 ust. 
l liL a)} rni..ł t:ascosowanle do operatorów publicmych lub prywc:.~tnydr, ktu11y 

zobowi<!l.fi '>it; do t:Jpcwnienia w danym państwie CLłonkowskim całości lub części 

powszechnych u'>łu~ poutowych. Powyższe oznacLJ, l.e t:Wolnienlcm z opodatkowania 

podatkiem VAT nic rnot:<.J być obir;te wszystkie usłuf.:\i pocztowe świadC7one przez 

pows7echnego oper i..łlorJ pocztowego, a jedynie le o charakterze powszechnym. 
Zr11i.;na art. 4:-1 ust. 1 pkt 17 ustawy VAT uj~I.J wart. l pkt 34 w łiL a) tiret 6 projc·klu 
ma na celu pełnicj!iL<: dw:;to~.uwJnic do prLepisów pr awi.t Unii [uropejskiej oraz 

wyeliminowanie wątpliwo~ci pr<Jktyunych dotyczących stosowania tego pr1.cplsu w 
obecnym brzmieniu. 

Poprawka nr 'l Lrnic•r bJ do utr1ymania obnii:oncj ::.tawki podatku VI\ T dla wyrouów 
sztuki ludowe i or ;J, r~kodzieła i rzemiusł<J ludowego i artystycznego wskaLanych w 
pozycjach 108 128 załqunib nr 3 do u:.tawy VAT. Zp,odnie 't art. 98 dyrektywy 
2006/112/WE, ob11iione ~tawki podatku VAT rn<Jj;J LOStosowanie wyłącznie do dost<JW 

towarów i świadaeni<J usłur., klót yc.h kategorie są określone w 7.;Jłąc:zniku III do 

dyrektywy. Mdj.J( nJ uwad7e. że wspomnit.my t.•Jł<lunlk nic wymienia towarów takich 
j;)k wyroby sztuki ludowej oraz r~kod7ioła i rzemio$łCI ludowceo i ;:~rlystycznego, 

stosowanie do nich obolionej stawki podi:łtku VAT nJIP.7y uznać Zi:l nict:r,odnc t. 

prawem Unii Europejskiej. Należy przy tym t:CJUWillyĆ, że w dniu 17 lutego 2011 r. 
Komisja [uropejskCI wst:cz<;ta przeciwko Polscc po~t~powanie narusLeniowe, którego 

przedmiotem jest wsk87ana kwestia {ni:lrusLenlc· nr 7010/2168). 

III. Popr<:twktl nr ~) dotyczy utrzyrn<mi<J obnlwnej ~-t:awki pot.f<Jtku VAT do usług ujt;tych w 
po7ycjach 164 - 168 LJt~cznlka nr 3 do usl<Jwy VAf (określone usłue.i rudiowo

tdewiąjrH:} .. loJk lo ?ostało wskazunc powyiej w punkcie 11, p.:.ństwa członkowskie są 
uprawnione do stosowania obni7onej stawki VAl wyłącznie w odniesieniu do 

świaducnia u~łue i dostaw tow<uów określonych w t:<łłącmlku III do dyrektywy 

200&/112/WL Zgodnit~ z punktem 8 tego załącmik<J:. obnl7:ona .stawka poddtku VAT 

może być stosowuni:l jedynie do odbioru usłur, nadawczych radiowych i tclewią_jnych. 

Tyrn s<.~rnym propo7ycja utrzymaniu obni:i'onej stawki do u::.tug wskazanych w po.t.y(;juch 

16'1 - H>8 załącznikiJ nr 3 do ustawy VI\T, lilkit:h jak chociażby produkcja programów 
telewizyjnych, usłu~i 7Wiązane z projekt.ią rilmów lub usłuei zwią1ane z produkcjq 

prut:r<Jmów r;tdiofonicznych, _je~l nle7godna l. prawem Unii Luropejskiej. 

Z zastrzeżeniem powyższych uwag, poprawki do projektu ustawy uj~tc w dodatkowym 

sprawozdaniu są zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Do wi;)QQrności: 

Pan Jan Vlncent-f{ostow~.ki 

Minister FintJnsów 

Z powalaniem 

f. UfXJ\1 /.:til'l.liU , 

1itti:; ~ S·~~i;w /,:<~:,nmi J wch 

Pc(L;:·kct.:t~t:m J • 

Muc:i(/ S:ąnmi. 
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