
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 6 lipca 2016 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 

2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 5: 

a) w pkt 1: 

– w lit. a, w ust. 9 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) przekaże podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów 

i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw.”, 

– w lit. b: 

– – w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „i 9b”, 

– – skreśla się ust. 9a, 

– – dotychczasowy ust. 9b oznacza się jako ust. 9a, 

b) w pkt 2: 

– w lit. a, w ust. 8 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) przekaże zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej 

poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczaniu na terytorium kraju paliw.”, 

– w lit. b: 

– – w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „i 8b”, 

– – skreśla się ust. 8a, 

– – dotychczasowy ust. 8b oznacza się jako ust. 8a; 

2)  w art. 9 wyrazy „pkt 1a” zastępuje się wyrazami „pkt 4”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

Na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej dwie poprawki. 

Poprawka nr 1 ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie 

spełnienia przez podmiot, na rzecz którego nabywane są paliwa, warunku posiadania: 

1) siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju i nabywania paliw na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

2) oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

i nabywania paliw na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

kraju przez ten oddział. 

Zakładane rozpatrzoną ustawą brzmienie art. 48 ust. 9a oraz w art. 59 ust. 8a ustawy 

o podatku akcyzowym wskazuje, że jeżeli podmiot, na rzecz którego nabywane są paliwa, 

poda podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy albo zarejestrowanemu odbiorcy numer 

identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów 

i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw, to uznaje się, że spełniony jest 

warunek posiadania przez ten podmiot (na rzecz którego nabywane są paliwa) siedziby lub 

miejsca zamieszkania na terytorium kraju albo oddziału z siedzibą na terytorium kraju i 

nabywania paliw na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. 

Przepisy te mogą być interpretowane w ten sposób, że w przypadku podania prowadzącemu 

skład podatkowy albo zarejestrowanemu odbiorcy przez podmiot, dla którego nabywane są 

paliwa, ww. numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonego kodem PL, podmiot ten nie 

musi spełnić warunków określonych odpowiednio w art. 48 ust. 9 i art. 59 ust. 8 ustawy o 

podatku akcyzowym w zakresie posiadania miejsca zamieszkania lub siedziby albo oddziału 

na terytorium kraju. 

Powyższą interpretację (wynikająca wprost z wykładni językowej przepisów) Senat 

uznał za niepożądaną. W opinii Izby podmiot, dla którego podmiot prowadzący skład 

podatkowy albo zarejestrowany odbiorca nabywa wewnątrzwspólnotowo paliwa, powinien 

być obowiązany w każdym przypadku spełnić wszystkie warunki określone odpowiednio 

w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, w tym również warunek 

posiadania miejsca zamieszkania lub siedziby albo oddziału na terytorium kraju i nabywania 

paliw na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. 
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Niezależnie od powyższego podmiot ten powinien mieć obowiązek przekazania 

podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy albo zarejestrowanemu odbiorcy numeru 

identyfikacji podatkowej poprzedzonego kodem PL użytego na potrzeby podatku od towarów 

i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw. Poprawka zakłada dołączenie 

obowiązku podania numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonego kodem PL do 

pozostałych warunków wymienionych odpowiednio w art. 48 ust. 9 i art. 59 ust. 8 i jest tym 

zabiegiem legislacyjnym, który oddaje istotę pożądanej regulacji.  

Poprawka nr 2 koryguje błędne odesłanie.  

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 9 rozpatrzonej przez Senat ustawy Prezes 

Agencji Rezerw Materiałowych, w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ma 

uzupełnić rejestr systemu zapasów interwencyjnych, o dane określone w art. 13 ust. 3 pkt 1a. 

W tym zakresie przepis odsyła do nieistniejącej jednostki redakcyjnej. Poprawka wskazuje na 

konieczność uzupełnienia części rejestru dotyczącego producentów i handlowców o numer 

koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (odsyła do art. 13 ust. 3 

pkt 4). 

 

 


