U C H WA Ł A
S E N AT 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 20 stycznia 2022 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 stycznia
2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadza do jej tekstu
następujące poprawki:

1)

w art. 1:
a) w art. 146da w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „(CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)”
zastępuje się wyrazami „(CN 2711 11 00 i 2711 21 00)”,
b) w art. 146dc w pkt 1 wyrazy „(CN 2710 12 45 lub 2710 12 49)” zastępuje się
wyrazami „(CN 2710 12 45 i 2710 12 49)”;

2)

w art. 1, w art. 146dc dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych (CN 2701, 2702
i 2704 00),”;

3)

w art. 1, w art. 146dc dodaje się pkt 1b w brzmieniu:
„1b) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych (CN od 2710
19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19),”;

4)

w art. 1, w art. 146dc dodaje się pkt 1c w brzmieniu:
„1c) olejów opałowych (CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31
do 2710 20 39),”;

5)

w art. 1, w art. 146dc dodaje się pkt 1d w brzmieniu:
„1d) pozostałych paliw opałowych – bez względu na kod CN,”;
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6)

w art. 1, w art. 146dc:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przeznaczonego do napędu silników spalinowych gazu ziemnego
(mokrego) (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00),”,
b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711) oraz gazowych
węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych, bez względu
na przeznaczenie”;

7)

skreśla się art. 2.
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UZASADNIENIE

Senat – po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 13 stycznia 2022 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, określanej dalej jako „ustawa” – wprowadził
do jej tekstu 7 poprawek. Ich uchwalenie jest wyrazem podzielenia przez Izbę części
zastrzeżeń zgłoszonych do ustawy przez zainteresowane podmioty i środowiska.

I. Wymieniając oznaczenia nomenklatury scalonej (CN) niektórych towarów i usług
objętych obniżonymi stawkami podatku od towarów i usług, ustawodawca sejmowy
nie zachował stosownej konsekwencji, gdyż dodawany przez art. 1 ustawy:
1) art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, określanej dalej jako „ustawa
o VAT”, oznacza gaz ziemny jako „CN 2711 11 00 albo 2711 21 00”;
2) art. 146dc pkt 1 ustawy o VAT oznacza benzyny silnikowe jako „CN 2710 12 45
lub 2710 12 49”;
3) art. 146dc pkt 2 ustawy o VAT oznacza oleje napędowe jako „CN 2710 19 43 i 2710 20
11”.
Wychodząc z założenia, że wymienienie powołanych oznaczeń ma mieć charakter
enumeracyjny, Senat uchwalił poprawkę nr 1.
II. W ocenie Izby dodawany przez art. 1 ustawy art. 146dc ustawy o VAT
– nie obejmując niektórych wyrobów czasowym obniżeniem stawek podatku od towarów
i usług do 8% – budzi wątpliwości co do zgodności z zasadą równego traktowania. W tym
stanie rzeczy Senat opowiedział się za czasowym obniżeniem do 8% stawek podatku
od towarów i usług dla:
1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych (poprawka nr 2);
2) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych (poprawka nr 3);
3) olejów opałowych (poprawka nr 4);
4) pozostałych paliw opałowych (poprawka nr 5);
5) gazu LPG dla celów opałowych (poprawka nr 6).
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III. Poprawka nr 7 zmierza do skreślenia przepisów ustanawiających obowiązki
informacyjne sprzedawców o sprzedawanych przez nich towarach i usługach objętych
czasowym obniżeniem stawek podatku od towarów i usług. W ocenie Senatu obowiązek ten
stanowić będzie obciążenie przedsiębiorców o charakterze biurokratycznym, którego
ustanowienie nie jest niezbędne w świetle celu i przedmiotu ustawy.

