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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 16 maja 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 715) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Uchwalona przez Sejm w dniu 12 maja 2022 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, określana dalej jako „opiniowana ustawa”, 

zmierza do: 

1) wdrożenia dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej 

dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego 

w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (Dz. Urz. UE L 336 z 30.12.2019, 

str. 10) – w zakresie określonym w art. 1 opiniowanej ustawy, który nowelizuje przepisy 

art. 11 ust. 2, art. 45 ust. 1 pkt 9 oraz art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i 974); 

2) przedłużenia obowiązywania do dnia 31 grudnia 2022 r. przepisów epizodycznych 

dotyczących wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego 

lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, oznaczonych kategorią 

LU13, a także nabycia w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, 

hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała  

– poprzez przewidzianą w art. 2 opiniowanej ustawy nowelizację ustawy z dnia 

29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami 
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o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 509 oraz z 2022 r. 

poz. 613); 

3) przedłużenia obowiązywania do dnia 31 lipca 2022 r. przepisów epizodycznych, które 

przewidują zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu 

będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a także 

ustanowienia w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. przepisów 

epizodycznych, które przewidują obniżenie stawek akcyzy z kwoty 232 zł/1000 litrów 

do kwoty 97 zł/1000 litrów dla: 

a) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 

43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono 

i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi, 

b) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 

do 2710 20 39, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C 

lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr 

sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie 

z przepisami szczególnymi, 

c) pozostałych paliw opałowych, w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest 

niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny 

– poprzez przewidzianą w art. 3 opiniowanej ustawy nowelizację ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143); 

4) modyfikacji unormowań dotyczących kontroli inwestycji skutkujących nabyciem 

lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem 

objętym ochroną przez: 

a) osobę, która nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa 

należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 

b) podmiot niebędący osobą fizyczną, który nie posiada lub nie posiadał od co najmniej 

dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa będącego stroną umowy o Europejskim 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17511034_art(89)_6?pit=2022-05-13
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17511034_art(89)_6?pit=2022-05-13
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Obszarze Gospodarczym lub państwa należącego do Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju 

– polegających na odniesieniu ich nie tylko do sytuacji wywołanej COVID-19, lecz 

także do „sytuacji międzynarodowej zakłócającej rynek lub konkurencję”, a także 

przedłużeniu okresu ich obowiązywania do dnia 24 lipca 2025 r. – poprzez przewidzianą 

w przepisach art. 4 oraz art. 6 opiniowanej ustawy nowelizację odpowiednio: ustawy 

z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2145) oraz 

ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 171); 

5) przedłużenia obowiązywania do dnia 31 lipca 2022 r. wyłączenia od opodatkowania 

sprzedaży detalicznej: 

a) benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

akcyzowym, 

b) olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku 

akcyzowym, 

c) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 

pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym, 

d) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 

ust. 1 pkt 12 lit. a–b ustawy o podatku akcyzowym 

– poprzez przewidzianą w art. 5 opiniowanej ustawy nowelizację ustawy z dnia 6 lipca 

2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 761). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Opiniowana ustawa została uchwalona w oparciu o projekt wniesiony do Sejmu przez 

Radę Ministrów 21 kwietnia 2022 r. (druk sejmowy nr 2182). Tego samego dnia Marszałek 

Sejmu skierowała go do odbycia pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 28 kwietnia 

2022 r. – po odbyciu pierwszego czytania – Sejm skierował projekt opiniowanej ustawy 



– 4 – 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Komisja ta przedstawiła 

sprawozdanie o projekcie opiniowanej ustawy 10 maja 2022 r. (druk sejmowy nr 2226), 

proponując rozszerzenie jego zakresu m.in. o nowelizację: 

1) ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa; 

2) ustawy o podatku akcyzowym; 

3) ustawy o kontroli niektórych inwestycji; 

4) ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej; 

5) ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 

o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 

 w zakresie wskazanym w pkt I niniejszej opinii. 

Podczas drugiego czytania projektu opiniowanej ustawy, które odbyło się 11 maja 

2022 r., zgłoszono do niego dwie poprawki (druk sejmowy nr 2226–A), które zostały 

odrzucone w trzecim czytaniu.  

 

III. Zastrzeżenie co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 Konstytucji Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. 

Powołany przepis statuuje zatem nakaz, „by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie 

w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości 

na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. Nakazowi temu 

sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala na wprowadzenie 

do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury sejmowej. Dotyczyć to 

może zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu i niebędących przedtem 

przedmiotem rozważań w komisjach”
1
. Niezależnie od tego, należy zauważyć, że „wykładnia 

przepisów regulujących poprawki „sejmowe” i „senackie” musi być dokonywana w taki 

                                                 

1
 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 23 lutego 1999 r. (K 25/98) oraz z dnia 9 marca 2016 r. (K 47/15). 
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sposób, aby nie prowadziło to do zatarcia odrębności między inicjatywą ustawodawczą 

i poprawkami, a w konsekwencji do obchodzenia wymagań, które Konstytucja przewiduje dla 

inicjatywy ustawodawczej”, przy czym „wyjście poza zakreślony przez samego 

projektodawcę zakres przedmiotowy projektu może mieć miejsce tylko wówczas, gdy treść 

poprawki pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem projektowanej ustawy, a zwłaszcza 

wtedy, gdy jej wprowadzenie jest niezbędne do pełnego zrealizowania koncepcji 

projektodawcy. Odmienne stanowisko oznaczałoby obejście konstytucyjnych wymagań 

dotyczących inicjatywy ustawodawczej i trzech czytań projektu”
2
. 

W wyniku poprawek zgłoszonych na etapie rozpatrywania projektu opiniowanej ustawy 

przez właściwą komisję sejmową, jego tekst został uzupełniony o przepisy, których 

przedmiot wykracza poza materię projektu ustawy wniesionego do Sejmu przez Radę 

Ministrów. Mając zatem na uwadze, że poprawki zgłaszane na etapie sejmowego 

postępowania ustawodawczego powinny „pozostawać w związku z projektem złożonym 

w Sejmie przez wnioskodawcę, przy czym więź ta winna mieć wymiar nie tylko formalny, 

ale i merytoryczny, polegający na tym, że konkretne poprawki odnoszące się do projektu 

powinny pozostawać w odpowiedniej relacji z jego treścią, zmierzając do modyfikacji 

pierwotnej treści projektu”
3
, należy uznać, że przepisy art. 2–9 oraz – w zakresie odnoszącym 

się do pkt 1 i 2 – art. 10 opiniowanej ustawy są niezgodne z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 

i 2 Konstytucji przez to, że zostały uchwalone przez Sejm bez dochowania trybu 

wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego. Należy również dobitnie 

podkreślić, że nie tylko na etapie drugiego czytania, ale również w toku prac komisyjnych 

niedopuszczalne jest wprowadzanie poprawek, które stanowią „nowość normatywną, 

wychodząc poza zakres projektu ustawy”
4
 – nawet wtedy, gdy są one obiektywnie korzystne 

dla adresatów proponowanych regulacji. 

 

 

 

Piotr Magda 

Główny legislator 

                                                 

2
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (P 11/08). 

3
 Ibidem. 

4
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2009 r. (K 53/07). 


