
 

 

Druk nr 748-A    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII 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 zasadach 
rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz 
dokonywania zwrotu środków publicznych 
przeznaczonych na realizację projektów 
finansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub 
od państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu przez 
jednostki samorządu terytorialnego (druk  
nr 709) 

 
Sejm na 23 posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 748  
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych  
w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 
22 lipca 2016 r.  

 

wnosi: 
 

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

 

1) w art. 2 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie: 
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„a) samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy,”; 
– KP Kukiz`15 

– odrzucić 
 

2) art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 4. Jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne 

rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia 
rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we 
wszystkie prawa i obowiązki dotyczące podatku swoich jednostek 
organizacyjnych.”;  

– KP PO 
– odrzucić 

 
3) art. 6 nadać brzmienie: 

„Art. 6. Jednostki organizacyjne, których sprzedaż na dzień 29 września 2015 r. 
korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 
846 i 960), zwanej dalej „ustawą o podatku od towarów i usług”, mogą 
korzystać z tego zwolnienia na warunkach określonych w tym przepisie do 
dnia poprzedzającego dzień podjęcia wspólnego rozliczania podatku z 
jednostką samorządu terytorialnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 
grudnia 2016 r.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
4) w art. 8 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Jednostki samorządu terytorialnego, których jednostki organizacyjne dokonujące 
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od 
towarów i usług, były obowiązane zgodnie z przepisami prawa podatkowego 
dotyczącymi podatku do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego 
przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą nadal wykorzystywać kasy, za pomocą 
których jednostki organizacyjne rozpoczęły prowadzenie tej ewidencji i które były 
przez nie wykorzystywane na dzień poprzedzający dzień podjęcia wspólnego 
rozliczania z jednostką samorządu terytorialnego.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
5) art. 10 nadać brzmienie: 

„Art. 10. W zakresie, w jakim nastąpiła zmiana kwalifikowalności podatku w części 
dotyczącej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług 
finansowanej ze środków przeznaczonych na realizację projektów w 
związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, jednostce samorządu 
terytorialnego nie przysługuje prawo do dokonania obniżenia kwoty 
podatku należnego o tę kwotę podatku naliczonego, również w ramach 
korekty, o której mowa w art. 86 ust. 13 i 13a ustawy o podatku od 
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towarów i usług, oraz w trybie art. 91 ust. 7–8 ustawy o podatku od 
towarów i usług, jeżeli przed dniem złożenia korekty deklaracji 
podatkowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2,  nie dokonano zwrotu 
środków przeznaczonych na realizację projektów w części związanej ze 
zmianą kwalifikowalności podatku.”. 

– KP Nowoczesna 
– przyjąć 

 
 

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
 
 
  (-) Jerzy Gosiewski  (-) Jacek Sasin 
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