
Druk nr 2490-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV 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 podatku od
towarów i usług (druk nr 1874) oraz
o poselskich projektach ustaw o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym (druki nr 1283, 1416,
1827 i 1876)

Sejm na 68 posiedzeniu w dniu 17 lutego 2004 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2490 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w
drugim czytaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu
w dniu 18 lutego 2004 r.

wnosi:

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

odrzucić projekt ustawy w całości

- poseł B.Marianowska, H.Nowina-Konopka, G.Masłowska - odrzucić



2

1) dodać preambułę do ustawy:

„W celu dostosowania polskiego prawa podatkowego do reguł obowiązujących w
Unii Europejskiej, a także zapewnienia powszechności opodatkowania obrotu oraz
ekonomicznej jednokrotności opodatkowania, dzięki prawu podatników do
zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony lub zwrotowi różnicy podatku,
stanowi się co następuje...”;

- poseł H.Nowina-Konopka - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 2.

2) w art. 2 przed pkt 1 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) podatku od towarów i usług mówi się o podatku:

a) powszechnie obciążającym konsumpcję,

b) mającym zastosowanie do towarów i usług proporcjonalnie do ceny, niezależny
od ilości transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji,

c) uniemożliwiającym podwójne opodatkowanie poszczególnych transakcji,
jednocześnie uniemożliwiającym z wyjątkami przypadków określonych w
prawie, brak opodatkowania,

d) nie zakłócającym konkurencji;”;

- poseł H.Nowina-Konopka -odrzucić

3) w art. 2 skreślić pkt 13;

- poseł G.Woźny - przyjąć

Uwaga: poprawki nr 3, 25, 51, 65, 67, 76 i 79 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek oznacza bezprzedmiotowość poprawek nr 70, 71,
80 i 81.

4) w art. 4 dodać wyrazy „z wyjątkiem ulg i zwolnień udzielonych w związku z klęskami
żywiołowymi”;

- poseł R.Luśnia - odrzucić

5) w art. 6 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:

„2a) czynności wykonywanych przez osoby fizyczne, z tytułu których przychody zostały
wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) z wyjątkiem
czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w
rozumieniu art. 15 ust. 2;

- poseł G.Masłowska, B.Marianowska, Z.Chlebowski, T.Szczypiński, K.Skowrońska,
A.Szejnfeld - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 5 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 6.
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6) w art. 6 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:

„2. Za czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się również wykonywanie przez
osoby fizycznej czynności  na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące umowy zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką
zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy.”;

- poseł S.Stec - przyjąć

7) w art. 7 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) wydanie towarów na podstawie umowy mającej na celu udostępnienie towarów do
używania na czas określony lub sprzedaż towarów z odroczonym terminem
płatności, która to umowa przewiduje przejście własności najpóźniej z chwilą
wniesienia ostatniej raty płatności,”;

 - poseł Z.Chlebowski, T.Szczypiński, K.Skowrońska, A.Szejnfeld - odrzucić

8) w art. 7 w ust. 1 dodać nowy pkt … w brzmieniu:

„…) sprzedaż świadczeń niezależnych od właściciela - członka wspólnoty mieszkaniowej
(dostawy do lokali energii, gazu, wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych)
przez tego właściciela na rzecz najemcy lokalu.”;

- poseł T.Kędziak - odrzucić

9) w art. 7 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie „darowizny” dodać wyrazy „ , z wyjątkiem darowizn
przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
Nr 96, poz. 873)”;

- poseł M.Zagórski - odrzucić

10) w art. 10 w ust. 1:

a) w pkt 4 po wyrazach „dostawa towarów” dodać wyrazy „o których mowa w art. 120
ust. 1”, a po wyrazach „jest opodatkowana” dodać wyrazy „podatkiem od wartości
dodanej”,

b) po pkt 4 dodać pkt 5 w brzmieniu:

„5) dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma
miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest
dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej
zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej
obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki,
stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji
(licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą
wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, pod warunkiem posiadania przez
nabywcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na
tych szczególnych zasadach.”;
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- poseł M.Zagórski - przyjąć

Uwaga: poprawki nr 10, 18, 63 i 75 należy głosować łącznie.

11) po art. 17 dodać nowy art. w brzmieniu:

„Art. ... 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1, nabywający towary lub usługi
od dostawców nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia
działalności lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju wykazują
podatek należny z tytułu sprzedaży w składanej przez siebie deklaracji
podatkowej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dostawca towarów lub usług przed
dokonaniem sprzedaży dokonał zgłoszenia rejestracyjnego, o którym
mowa w art. 96, z zastrzeżeniem nabycia usług, o których mowa w art. 27
ust. 3, dla których w każdym przypadku podmiotem zobowiązanym do
rozliczenia podatku jest ich usługobiorca.”;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 11,  28 i 44 należy głosować łącznie.

12) w art. 19:

a) ust. 1-4 nadać brzmienie:

„1. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług
powstaje z chwilą:

1) wydania towaru bądź wykonania usług,

2) wystawienia faktury,

3) otrzymania całości lub części wynagrodzenia.

2. W przypadku świadczenia usług lub dostaw towarów o charakterze ciągłym
obowiązek podatkowy powstaje ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.

3. Jeżeli dostawa towarów lub świadczenie usługi za wynagrodzeniem jest
wykonywane na rzecz podatnika, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego, o
którym mowa w art. 96 oraz jest dokumentowane fakturą zawierającą numer
identyfikacji podatkowej nabywcy, obowiązek podatkowy powstaje w
momencie otrzymania całości lub części wynagrodzenia nie później jednak niż
90 dnia od wydania towaru, wykonania usługi lub ostatniego dnia okresu
rozliczeniowego w przypadku świadczenia usług lub dostaw towarów o
charakterze ciągłym.

4. W przypadku określonych w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3, otrzymanie części zapłaty
powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.”,

b) skreślić ust. 5,

c) skreślić ust. 10-20;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 12 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 13.
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13) w art. 19 ust. 19 nadać brzmienie:

„19. Przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się
odpowiednio do importu usług.”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

14) w art. 21 ust. 6 nadać brzmienie:

„6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 14 ust. 6, art. 19 ust. 6-9, 12 i 17-21 oraz art.
20.”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

15) w art. 21 skreślić ust. 7 i 8;

- poseł M.Zagórski - przyjąć

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 15 jest skreślenie w art. 99 ust. 4 i 7.

16) w art. 23:

a) w ust. 11:

- pkt 2 nadać brzmienie:

„2) towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2,”,

- skreślić pkt 3 oraz tiret,

b) po ust. 11 dodać nowy ust. … w brzmieniu:

„… W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, której przedmiotem są
wyroby akcyzowe zharmonizowane, dostawę towarów uznaje się w każdym
przypadku za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia.”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

Uwaga: poprawki nr 16 i 17 należy głosować łącznie.

17) w art. 24:

a) w ust. 8:

- pkt 2 nadać brzmienie:

„2) towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2,”,

- skreślić pkt 3 oraz tiret,

b) po ust. 8 dodać nowy ust. … w brzmieniu:

„… W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, której przedmiotem
są wyroby akcyzowe zharmonizowane, dostawę towarów uznaje się w każdym
przypadku za dokonaną na terytorium kraju.”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

18) w art. 24:
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a) ust. 9 nadać brzmienie:

„9. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się również do:

1) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, opodatkowanych podatkiem od
wartości dodanej w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub
wysyłki na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust.
5;

2) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, będących przedmiotem
dostawy na aukcji (licytacji) w państwie członkowskim rozpoczęcia
transportu lub wysyłki, jeżeli dostawa ich jest dokonywana przez
organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne
zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w
państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do
dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji),
wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą
wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.”,

b) po ust. 9 dodać ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Przepis ust. 9 stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego
dostawy towarów dokumentów jednoznacznie potwierdzających dokonanie tej
dostawy na zasadach określonych w tych przepisach.”;

- poseł M.Zagórski - przyjąć

19) w art. 28 ust. 5 nadać brzmienie:

„5. W przypadku usług:

1) pośrednictwa i spedycji związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowymi
usługami transportu towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce,
gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 6;

2) wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rachunek osób
trzecich, związanych bezpośrednio z:

a) usługami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b - miejscem
świadczenia tych usług jest miejsce ich wykonania,

b) usługami innymi niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz w art. 27 ust. 3 -
miejscem świadczenia tych usług jest miejsce ich wykonania

- z zastrzeżeniem ust. 6.”;

- poseł J.Piechociński, M.Kaczmarek, Z.Tyma - odrzucić

20) po art. 29 dodać art. 29a  w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. Obrót zmniejsza się o kwoty należne z tytułu sprzedaży z zapłatą których
nabywca zalega, w przypadku gdy:

1) obrót z tytułu sprzedaży uwzględniony został przez podatnika w
deklaracjach VAT za okresy wcześniejsze;

2) kwoty należna z tytułu sprzedaży nie zostały uregulowane w
jakiejkolwiek formie w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu płatności;
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3) sprzedaży dokonano na rzecz podatników, o których mowa w art. 15
ust. 1, którzy dokonali rejestracji zgodnie z art. 96;

4) nabywcy przesłano co najmniej trzykrotnie wezwanie do zapłaty
zawierające informację o zamiarze skorzystania z prawa do
zmniejszenia obrotu na podstawie art. 29, numerach faktur, których
wezwanie dotyczy wraz z kwotami netto oraz podatku VAT;

5) kopie wezwań, o których mowa w punkcie powyżej zostały
dostarczone urzędowi skarbowemu właściwemu dla nabywcy.

2. Obrót zmniejsza się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym
przypada 14 dzień od dnia otrzymania przez nabywcę trzeciego wezwania
do zapłaty.

3. W przypadku, gdy po zmniejszeniu obrotu, o którym mowa w ust. 1 całość
lub część należności została uregulowana w jakiejkolwiek formie,
podatnik zobowiązany jest do zwiększenia obrotu w deklaracji podatkowej
za okres rozliczeniowy, w którym należność została uregulowana.”;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 20 i 42 należy głosować łącznie.

21) po art. 34 dodać nowy art. w brzmieniu:

„Art. ... 1. W przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej,
polegającej na wpisie do rejestrów zgodnie z przepisami celnymi, organ
celny może na wniosek podatnika  wydać decyzję o zwolnieniu podatnika
z obowiązku wpłaty podatku z tytułu importu towarów w trybie
określonym w art. 33 ust. 4.

2. Podatek należny z tytułu importu towarów, o którym mowa w ust. 1,
podatnik zobowiązany jest wykazać w deklaracji podatkowej za okres
rozliczeniowy, w którym towary zostały wpisane do rejestru procedury
uproszczonej.

3. Naczelnik urzędu celnego może uzależnić wydanie decyzji, o której mowa
w ust. 1 od złożenia przez podatnika zabezpieczenia gwarantującego
zapłatę kwoty podatku wynikającej z importu towarów.”;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

22) w art. 40 w ust. 1 wyrazy „22%” zastąpić wyrazami „15%”;

- poseł A.Macierewicz - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 22 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 23.

23) w art. 40 w ust. 1 wyrazy „22%” zastąpić wyrazami „16%”;

- poseł R.Luśnia - odrzucić

24) w art. 40 w ust. 2 wyrazy „7%” zastąpić wyrazami „5%”;
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- poseł R.Luśnia - odrzucić

25) w art. 40 ust. 11 nadać brzmienie:

„11. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do czynności wymienionych w
poz. 135 załącznika nr 3 do ustawy, przy spełnieniu warunków określonych dla
budownictwa społecznego na podstawie odrębnych przepisów.”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

26) w art. 42 w ust. 1 dodać nowy pkt … w brzmieniu:

„…) usługi sądownictwa polubownego wykonywane na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego o sądzie polubownym.”;

- poseł M.Czerniawski - odrzucić

27) w art. 42:

a) w ust. 1 dodać pkt 13 w brzmieniu:

„13) dostawa bez pobrania należności sprzętu komputerowego przeznaczonego do
nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym przy zachowaniu
warunków, o których mowa w ust. 9-12.”,

b) dodać ust. 9-12 w brzmieniu:

„9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13, rozumie się szkoły i
przedszkola publiczne i niepubliczne.

10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, dotyczy towarów stanowiących
załącznik nr 8 do ustawy.

11. Dokonujący dostawy stosuje zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, pod
warunkiem złożenia stosownego zamówienia zawierającego potwierdzenie
organu nadzorującego daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi
przepisami, na rzecz której ma być następnie dokonane bezpłatne przekazanie.

12. Dostawca zobowiązany jest przekazać kopię zaświadczenia, o którym mowa w
ust. 11, do właściwego urzędu skarbowego.”;

- poseł A.Bańkowska, I.Sierakowska - odrzucić

28) w art. 81w ust.1 po pkt 25 dodać pkt 26 w brzmieniu:

„26) dostaw towarów przeznaczonych do wywozu poza terytorium Wspólnoty objętych
procedurą składu celnego, pod warunkiem że towary te zostaną wywiezione poza
terytorium Wspólnoty nie później niż w ciągu 90 dni od dnia dokonania dostawy; art.
33 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

29) w art. 81 w ust. 1 dodać pkt 26 i 27 w brzmieniu:
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„26) usług wewnątrzwspólnotowego transportu drogowego polegających na
przemieszczeniu towarów z terytorium kraju na terytorium państwa
członkowskiego inne niż terytorium kraju, z wyjątkiem przypadków
określonych w art. 28 ust. 3;

27) usług pośrednictwa i spedycji bezpośrednio związanych z usługami
wymienionymi w pkt 26, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 28 ust.
6.”;

- poseł J.Piechociński, M.Kaczmarek, Z.Tyma - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 29 i 32 należy głosować łącznie.

30) w art. 81:

a) ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23,
rozumie się:

1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu
(przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca
przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca
przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa
przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego
innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza
terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza
terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na
terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli
trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;

2) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu
morskiego, lotniczego i kolejowego:

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza
terytorium kraju,

b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na
terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza
terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez
terytorium kraju (tranzyt);

3) usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o
których mowa w pkt 1 i 2.”,

b) w ust. 4 wyraz „Wspólnoty” zastąpić wyrazem „kraju”;

- poseł J.Lisak - przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 30 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 31.
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31) w art. 81 w ust. 3 dodać nowy pkt … w brzmieniu:

„…) w przypadku transportu lotniczego i morskiego przewóz osób i towarów, także
w przypadku transportu pomiędzy krajami Unii Europejskiej.”;

- poseł A.Woś - odrzucić

32) w art. 81 dodać ust. 14 w brzmieniu:

„14. Na równi z obrotem opodatkowanym stawką w wysokości 0% traktuje się usługi
wewnątrzwspólnotowego transportu drogowego, o których mowa w art. 28 ust. 3,
oraz usługi pośrednictwa lub spedycji związane z usługami wewnątrzwspólnotowego
transportu drogowego, o których mowa w art. 28 ust. 6. Kwoty obrotu z tego tytułu
podlegają wykazaniu w deklaracji podatkowej łącznie z obrotem opodatkowanym
stawką podatku w wysokości 0%.”;

- poseł J.Piechociński, Z.Tyma, M.Kaczmarek - odrzucić

33) w art. 86:

a) w ust. 2 skreślić wyrazy „- z zastrzeżeniem ust. 3-8”,

b) skreślić ust. 3-8;

- poseł M.Zagórski - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 33 oznacza bezprzedmiotowość poprawek nr 34,
35, 36 i 72.

34) w art. 86:

a) ust. 3 nadać brzmienie:

„3. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według
wzoru:

DŁ = 357 kg + n x 68 kg
gdzie:

DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,

n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy

- kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze
lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.”,

b) ust. 6 i 7 nadać brzmienie:

„6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do importu samochodów, o których
mowa w ust. 3 i 5, z tym że kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty
wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z
decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

7. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3
i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym
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charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku
naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej
umowy, udokumentowanych fakturą.”;

- poseł M.Zagórski - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 34 oznacza bezprzedmiotowość poprawek nr 35 i
36.

35) w art. 86 w ust. 3 zdaniu końcowemu nadać brzmienie:

„ - kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze
lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich
nabywca.”;

- poseł A.Woś - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 35 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 36.

36) w art. 86 w ust. 3 i 7 wyrazy „3 000 zł” zastąpić wyrazami „8 000 zł”;

- poseł A.Szejnfeld - odrzucić

37) w art. 86 ust. 11-14 nadać brzmienie:

„11. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje z chwilą powstania obowiązku
podatkowego.

12. Jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik
nie otrzymał dokumentu potwierdzającego prawo do obniżenia podatku należnego,
podatek należny obniża się w deklaracji podatkowej składanej po spełnieniu tego
warunku.

13. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego w terminach określonych w
ust. 1 i 2, może obniżyć podatek należny w deklaracji podatkowej składanej za
późniejszy okres rozliczeniowy, nie później jednak niż w ciągu 5 lat licząc od końca
roku podatkowego, w powstało prawo do obniżenia podatku należnego.

14. W przypadku podatników zobowiązanych do dokonywania korekt podatku
naliczonego, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 2, część podatku naliczonego
obniżającą podatek należny oblicza się w oparciu o proporcję właściwą dla roku
podatkowego, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego
niezależnie od terminu obniżenia podatku.”;

- poseł B.Marianowska - odrzucić
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38) w art. 87:

a) ust. 1-4 nadać brzmienie:

„1. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2
jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik
ma prawo do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy lub
do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy
podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w
zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w
terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność
zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może
przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę
wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej
stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na
raty.

3. Różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość
podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na
podstawie odrębnych przepisów zaliczane są przez podatnika do środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powiększonej o 22% obrotu
podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 40 ust. 1
podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

4. Na umotywowany wniosek podatnika przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli
wyższa kwota zwrotu uzasadniona jest specyfiką działalności podatnika.”,

b) skreślić ust. 5;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 38 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 39.

39) w art. 87 w ust. 4 w zdaniu wstępnym skreślić wyrazy „na umotywowany wniosek
podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową”;

- poseł Z.Chlebowski, T.Szczypiński, K.Skowrońska, A.Szejnfeld - odrzucić

40) w art. 87 po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Podatnikom wykonującym wyłącznie czynności, o których mowa w art. 86 ust. 9 pkt
1, przysługuje zwrot podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych
z wykonywaniem tych czynności.”;

- poseł Z.Chlebowski, T.Szczypiński, K.Skowrońska, A.Szejnfeld - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 40 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 41.
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41) w art. 87 po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub
świadczenia usług poza terytorium kraju nie dokonującym sprzedaży opodatkowanej
przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 9 pkt 1.”;

- poseł J.Lisak - przyjąć

42) po art. 88 dodać nowy art. w brzmieniu:

„Art. ... 1. W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, o którym mowa w art. 29a
ust. 2, podatnik jest zobowiązany do obniżenia podatku naliczonego o
kwoty wynikające z otrzymanego wezwania w rozliczeniu za okres, w
którym przypada 14 dzień od dnia otrzymania wezwania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik ureguluje zaległość przed
upływem 14 dnia od dnia otrzymania wezwania.

3. Jeżeli zaległość zostanie uregulowana w części, przepisu ust. 1 nie stosuje
się w odniesieniu do tej części.

4. Zastosowanie przepisu ust. 2 oraz 3 w przypadku uregulowania zaległości
w formie innej niż zapłata na konto bankowe sprzedawcy jest możliwe pod
warunkiem posiadania przez nabywcę oświadczenia sprzedawcy
potwierdzającego wyrażenie zgody na sposób uregulowania zaległości.

5. Zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się
poprzez zapłatę do urzędu skarbowego kwoty podatku naliczonego
podlegającego korekcie w terminach określonych w art. 103 ust. 1 i 2.

6. W przypadku uregulowania zaległości po upływie terminu, o którym
mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do podwyższenia kwoty podatku
naliczonego w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym
zaległość uregulowano. Przepisy ust. 3 oraz 4 stosuje się odpowiednio.”;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

43) w art. 91 po ust. 2 dodać nowy ust. w brzmieniu:

„... Korekty, o której mowa w ust. 2 nie dokonuje się, jeżeli:

1) wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej
jest mniejsza niż 50 000 zł w przypadku ruchomości oraz 250 000 zł w
przypadku nieruchomości;

2) różnica pomiędzy proporcją podatku naliczonego podlegającego odliczeniu,
obliczoną zgodnie z art. 90 ust. 1 za rok podatkowy, w którym rozpoczęto
użytkowanie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, a proporcją
obliczoną po zakończeniu danego roku nie przekracza 10%.”;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 43 i 49 należy głosować łącznie.
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44) w art. 96 po ust. 2 dodać nowy ust. w brzmieniu:

„... Podatnicy nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub
miejsca zamieszkania na terytorium kraju dokonujący dostaw towarów lub
świadczący usługi na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 ust.1 lub
dokonujący wyłącznie dostaw, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 26, mogą złożyć
zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w ust. 1.”;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

45) skreślić art. 97;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 45 oznacza bezprzedmiotowość poprawek nr 46, 47
i 48.

46) w art. 97 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, którzy są zobowiązani zarejestrować się jako
podatnicy VAT czynni w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, mogą
złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o rejestrację na podatnika VAT UE.”;

- poseł Z.Tyma - odrzucić

47) w art. 97:

a) w ust. 4 skreślić pkt 1 i 2,

b) skreślić ust. 6,

c) skreślić ust. 8;

- poseł Z.Chlebowski, T.Szczypiński, K.Skowrońska, A.Szejnfeld - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 47 oznacza bezprzedmiotowość poprawki 48.

48) w art. 97:

a) ust. 4 i 6 nadać brzmienie:

„4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika, który dokonał
zawiadomienia zgodnie z ust. 1 - jako podatnika VAT UE, jeżeli podatnik jest
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i wykonuje czynności, o których
mowa w art. 5, od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.”,

„6. Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5,
oraz podatnicy, którzy zarejestrowali się jako podatnicy VAT i rozpoczęli
wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5, w okresie krótszym niż 12
miesięcy przed złożeniem informacji, o której mowa w ust. 1, zostają
zarejestrowani również jako podatnicy VAT UE, z tym że termin zwrotu różnicy
podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 5 i 6, wydłuża się do 180 dni.
Wydłużenie terminu zwrotu przestaje obowiązywać począwszy od rozliczenia za
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miesiąc następujący po upływie 12 miesięcy, za które podatnik składał
deklarację podatkową oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących
dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od
osób fizycznych. Zdanie drugie i trzecie w art. 87 ust. 5 stosuje się
odpowiednio.”,

b) skreślić ust. 8,

c) w ust. 11 skreślić wyrazy „i 8”;

- poseł M.Zagórski - odrzucić

49) w art. 99 po ust. 3 dodać nowy ust. w brzmieniu:

„... Podatnicy obowiązani do dokonywania korekt podatku naliczonego, o których
mowa w art. 91, składają deklarację podatkową za ostatni okres rozliczeniowy roku
podatkowego w terminie do 90 dni po zakończeniu roku podatkowego.”;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

50) w art. 99 w ust. 11 wyrazy „art. 17 ust. 1 pkt 4” zastąpić wyrazami „art. 17 ust. 1 pkt 4 i
5”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

51) w art. 106 w ust. 8 skreślić pkt 2;

- poseł G.Woźny - przyjąć

52) skreślić art. 107;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 52 oznacza bezprzedmiotowość poprawek nr 53 i
54.

53) art. 107 nadać brzmienie:

„Art. 107. 1. Podatnik wystawiający fakturę, na pisemne żądanie nabywcy towaru lub
usługi obowiązany jest w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 4, do
udostępnienia do wglądu oryginału lub uwierzytelnionego notarialnie
odpisu potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego.

2. Podatnik ma obowiązek potwierdzić odbiór żądania, o którym mowa w
ust. 1.

3. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi posiada potwierdzenie
odbioru żądania, o którym mowa w ust. 2, a nie uzyska od podatnika
informacji, o których mowa w ust. 1, oraz zawiadomi o tym naczelnika
urzędu skarbowego przed rozpoczęciem u niego kontroli, a w trakcie tej
kontroli stwierdzone zostanie odliczenie podatku z faktur wystawionych
przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzonych kopią,
przepisów art. 109 ust. 4-8 w części dotyczącej ustalenia dodatkowego
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zobowiązania nie stosuje się w odniesieniu do kwot udokumentowanych
fakturami, wobec których podjęto procedurę, o której mowa w ust. 1.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 1, zostało wniesione po upływie 5
lat od końca roku, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie
usługi na rzecz nabywcy wnoszącego to żądanie, przepisu ust. 1 nie
stosuje się.”;

- poseł A.Szejnfeld, Z.Chlebowski           - przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 53 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 54.

54) art. 107 nadać brzmienie:

„Art. 107. Jeżeli podatnik posiada zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzające, że wystawca faktury był
zarejestrowanym podatnikiem w okresie, w którym wystawił fakturę, do
faktur wystawionych przez tego wystawcę nie stosuje się ograniczenia
prawa do odliczenia podatku naliczonego, dotyczącego przypadku, gdy
wystawiona faktura nie została potwierdzona kopią u wystawcy.”;

- poseł D.J.Bachalski - odrzucić

55) w art. 111:

a) w ust. 1 dodać wyrazy „z wyłączeniem podatników świadczących usługi polegające
na przewozie osób i ładunków”,

b) dodać ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podatnicy prowadzący usługi polegające na przewozie osób i ładunków
taksówkami są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu przy użyciu
taksometrów.”,

c) w ust. 9 w zdaniu wstępnym po wyrazach „kasy rejestrujące” dodać wyrazy „lub
taksometry służące do prowadzenia ewidencji obrotu”;

- poseł B.Marianowska - odrzucić

56) w art. 116:

a) w ust. 1 wyraz „podatku” zastąpić wyrazami „zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny”,

b) ust. 10 nadać brzmienie:

„10. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR
oraz kopie oświadczeń, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od
końca roku, w którym wystawiono fakturę.”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

57) w art. 119:

a) ust. 1-6 nadać brzmienie:
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„1. Podstawą opodatkowania przy świadczeniu usług turystyki jest kwota marży
pomniejszona o kwotę należnego podatku z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Przez marżę, o której mowa w ust. 1 rozumie się różnicę między kwotą
należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika
towarów i usług od innych podatników, z których bezpośrednio korzystają
nabywcy. Usługami, z których bezpośrednio korzystają nabywcy są usługi
składające się na świadczoną usługę turystyki, w szczególności: transport,
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

3. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy podatnik:

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;

2) działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;

3) świadczy usługę na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami
podatku lub na rzecz osób fizycznych będących podatnikami podatku dla
celów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4) świadcząc usługi nabywa towary i usługi od innych podatników, z których
bezpośrednio korzystają nabywcy usług;

5) prowadzi ewidencję pozwalającą ustalić kwoty wydatkowane na nabycie
towarów i usług od innych podatników, z których bezpośrednio korzystali
nabywcy usług oraz posiada dokumenty, z których te kwoty wynikają.

4. Podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje prawo do obniżenia
kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.

5. W przypadku, gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik oprócz usług
nabywanych od innych podatników, z których bezpośrednio korzystali nabywcy,
część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, zwanych
dalej „usługami własnymi”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla
usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych
podatników. W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 29.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, podatnik obowiązany jest do
wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada
na usługi nabyte od innych podatników, a jaka na usługi własne.”,

b) po ust. 6 dodać ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników, świadczących usługi na
rzecz innych osób niż wymienione w ust. 3 pkt 3, jeśli spełnią warunki
określone w ust. 2-6.”,

c) ust. 7 nadać brzmienie:

„7. Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%
jeżeli usługi te nabywane są od innych podatników, którzy świadczą je poza
terytorium Wspólnoty.”,

d) ust. 8 nadać brzmienie:

„8. Jeżeli usługi nabywane od innych podatników, z których bezpośrednio
korzystają nabywcy są świadczone zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i poza
nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości
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0% tylko w tej części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium
Wspólnoty.”,

e) ust. 9 nadać brzmienie:

„9. Przepis ust. 7 i 8 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika
dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług poza terytorium
Wspólnoty.”,

f) ust. 10 nadać brzmienie:

„10. Podatnicy, o których mowa w ust. 3 i 6a w wystawionych przez siebie
fakturach nie wykazują podatku.”,

g) po ust. 10 dodać nowy ust. w brzmieniu:

„.... Postanowienia niniejszego art. nie dotyczą działalności agentów i
pośredników, których działalność podlega opodatkowaniu podatkiem według
zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4.”;

- poseł Z.Chlebowski, T.Szczypiński, K.Skowrońska, A.Szejnfeld - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 57 oznacza bezprzedmiotowość poprawek nr 58-61.

58) w art. 119 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności,
którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia poprzez podatnika towarów i
usług od innych podatników, z których korzystają nabywcy są usługi składające się
na świadczoną usługę turystyczną w szczególności są nimi transport,
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.”;

- poseł A.Woś - odrzucić

59) w art. 119:

a) w ust. 3:

- zdaniu wstępnemu nadać brzmienie:

„Przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to kto nabywa usługę turystyki, w
przypadku gdy podatnik:”,

- skreślić pkt 3,

- w pkt 4 wyraz „wykonywaniu” zastąpić wyrazem „świadczeniu”,

b) w ust. 9 wyraz „stwierdzających” zastąpić wyrazem „potwierdzających”,

c) wyrazy „dla bezpośredniej korzyści nabywcy usługi” zastąpić wyrazami „dla
bezpośredniej korzyści turysty”;

- poseł J.Lisak - przyjąć
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60) w art. 119 ust. 7 nadać brzmienie:

„7. Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% jeżeli
usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści nabywcy usługi
są świadczone zarówno na terytorium Wspólnoty jak i poza nią.”;

- poseł A.Woś - odrzucić

61) w art. 119 skreślić ust. 8;

- poseł A.Woś - odrzucić

62) w art. 120:

a) ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Stawkę podatku 7% stosuje się do importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego
dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków.”,

b) w ust. 7 pkt 1 nadać brzmienie:

„1) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio
importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez podatnika, o którym
mowa w ust. 5;”;

 - poseł M.Zagórski - odrzucić

63) w art. 120:

a) skreślić ust. 4,

b) po ust. 5 dodać ust. 5a-5e w brzmieniu:

„5a. Jeżeli rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich
dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży zgodnie z
ust. 5, podatnik może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę
jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć
określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

5b. Przez łączną wartość dostaw rozumie się sumę kwot, które mają zapłacić
poszczególni nabywcy przedmiotów kolekcjonerskich a przez łączną wartość
nabyć rozumie się sumę poszczególnych kwot nabycia.

5c. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 5a, łączna wartość nabyć
określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich jest w okresie
rozliczeniowym wyższa od łącznej wartości dostaw takich przedmiotów, różnica
ta podwyższa łączną wartość nabyć przedmiotów kolekcjonerskich w następnym
okresie rozliczeniowym.

5d. Jeżeli podatnik oblicza marżę zgodnie z ust. 5a, obowiązany jest on do
stosowania takiego sposobu obliczania marży od określonych przedmiotów
kolekcjonerskich do końca okresu, o którym mowa w ust. 9.

5e. Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 5c, utrzymuje się przez okres 12 miesięcy to
podatnik traci prawo do obliczania marży zgodnie z ust. 5a. Podatnik może
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ubiegać się ponownie o skorzystanie z obliczania marży zgodnie z ust. 5a po
upływie roku od utraty tego prawa licząc do końca miesiąca, w którym utracił
prawo do rozliczania tą metodą.”,

c) w ust. 12 wyraz „sprzedaży” zastąpić wyrazem „dostawy”,

d) ust. 16 nadać brzmienie:

„16. W przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, o którym
mowa w ust. 5, do którego mają zastosowanie zasady opodatkowania zgodne z
ust. 5, marża podlega opodatkowaniu stawką 0%.”,

e) po ust. 16 dodać ust. 17 w brzmieniu:

„17. Przepisów ust. 1-16 nie stosuje się do nowych środków transportu będących
przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.”;

- poseł M.Zagórski - przyjąć

64) w art. 129 skreślić ust. 3;

- poseł G.Woźny - przyjąć

65) skreślić art. 141;

- poseł G.Woźny - przyjąć

66) po art. 142 dodać art. 142a w brzmieniu:

„Art. 142a. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej
(Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) w art. 88 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:

„1) w ustawie z dnia ..... 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. ...)”.

- poseł B.Marianowska - przyjąć

67) w art. 146:

a) w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do:

a) robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z
budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,

b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem
lokali użytkowych,

c) usług gastronomicznych, z wyłączeniem:

- sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej
1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i
napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza
0,5%,
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- sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów
bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w
stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką
22%;”,

b) po ust. 1 dodać ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą
towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty
budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa
mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów
budownictwa mieszkaniowego.

1b. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się:

1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do
budynków mieszkalnych,

2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań
budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy,
zieleń i małą architekturę,

3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków,
kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne,
elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

68) w art. 146 w ust. 1 w pkt 3 dodać lit. c) w brzmieniu:

„c) usług polegających na drukowaniu gazet, magazynów i czasopism (PKWiU 22.12 i
22.13) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami
ISSN”;

- poseł Z.Chlebowski, T.Szczypiński, K.Skowrońska, A.Szejnfeld - odrzucić

69) w art. 146 w ust. 2 pkt 5 nadać brzmienie:

„5) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki,
kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe o ile nie mają charakteru
edukacyjnego, a ich głównym adresatem nie są dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczniowie szkół podstawowych.”;

- poseł M.Zagórski - odrzucić
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70) po art. 146 dodać art. 146a w brzmieniu:

„Art. 146a. 1. W okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości
7% w odniesieniu do:

1) robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z
budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,

2) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z
wyłączeniem lokali użytkowych.

2. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą
towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się roboty
budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa
mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów
budownictwa mieszkaniowego.

3. Przez obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu
mieszkaniowemu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się:

1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami
do budynków mieszkalnych,

2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i
zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia,
dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie
ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne,
elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.”;

- poseł R.Ajchler - odrzucić

71) po art. 146 dodać nowy art. … w brzmieniu:

„Art. … Do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w
odniesieniu do ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu oraz przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także
ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej
własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz
przeniesienia na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności
domu jednorodzinnego.”;

- poseł G.Masłowska - odrzucić

72) po art. 154 dodać nowy art. … w brzmieniu:

„Art. … 1. Przepisu art. 86 ust. 7 nie stosuje się do samochodów będących
przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o
podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało
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podatnikowi, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, prawo do obniżenia
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty)
lub innych płatności wynikających z takiej umowy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się:

1) do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, bez
uwzględniania zmian tej umowy dokonanych po dniu wejścia w życie
ustawy, oraz

2) pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym
urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004 r.”;

- poseł G.Woźny, A.Szejnfeld - przyjąć

73) w art. 155 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:

„1) w przypadku gdy podatnik wymieniony w ust. 1, który zgłosił, że będzie składał
deklaracje podatkowe, nie składał takiej deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub
za 2 kolejne kwartały - poprzedzające ostatni miesiąc przed wejściem w życie
ustawy;”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

74) w art. 162 po wyrazach „art. 29 ust. 3” dodać wyrazy „i 4”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

75) po art. 169 dodać nowy art. ... w brzmieniu:

„Art. 169a. W przypadkach, o których mowa w art. 120, procedura polegająca na
opodatkowaniu marży ma zastosowanie do dostaw towarów nabytych lub
uprzednio importowanych przez podatników, o których mowa w art. 120
ust. 5, po dniu 30 kwietnia 2004 r.”;

- poseł M.Zagórski - przyjąć

76) w art. 171:

a) w pkt 2 wyrazy „art. 40” zastąpić wyrazami „art. 40 ust. 1-10 i 12-15”,

b) dodać pkt 3 w brzmieniu:

„3) art. 40 ust. 11 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.”;

- poseł G.Woźny - przyjąć

77) w załączniku nr 3 skreślić poz. 1-8;

- poseł R.Luśnia - odrzucić
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78) w załączniku nr 3 poz. 47 nadać brzmienie:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

47 ex 22.12

ex 22.13

Gazety, magazyny, czasopisma -
oznaczone stosowanymi na podstawie
odrębnych przepisów symbolami ISBN,
wytwarzane metodami poligraficznymi z
wyłączeniem: wydawnictw, które w
całości lub znaczącej części przeznaczone
są na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia
handlowe, reklamy lub teksty reklamowe,
a w szczególności gazety i czasopisma
informacyjno-reklamowe, reklamowe,
foldery i katalogi reklamowe

- poseł Z.Chlebowski, T.Szczypiński, K.Skowrońska, A.Szejnfeld - odrzucić

79) w załączniku nr 3:

a) skreślić poz. 68,

b) poz. 135 nadać brzmienie:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

135 Dostawa, budowa, remont lub
przebudowa budynków mieszkalnych
(PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem
lokali użytkowych, realizowanych w
ramach budownictwa społecznego

- poseł G.Woźny - przyjąć

80) w załączniku nr 3 poz. 68 nadać brzmienie:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

68 Dostawa:

1) budynków mieszkalnych (PKOB 11)
lub ich części, z wyjątkiem lokali
użytkowych, realizowanych w
ramach budownictwa objętego
społecznym programem
mieszkaniowym;

2) materiałów budowlanych i wyrobów
budowlanych dla realizacji lub
remontu budownictwa objętego
społecznym programem
mieszkaniowym
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- poseł B.Marianowska - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 80 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 81.

81) w załączniku nr 3 poz. 135 nadać brzmienie:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

135 Dostawa obiektów budownictwa
mieszkaniowego lub ich części (z
wyłączeniem lokali użytkowych) oraz
świadczenie usług budowlano-
montażowych oraz remontowych - w
ramach budownictwa objętego
społecznym programem mieszkaniowym

- poseł B.Marianowska - odrzucić

82) w załączniku nr 3 skreślić poz. 136;

- poseł B.Marianowska, M.Zagórski - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 82 i 92 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 94.

83) w załączniku nr 3 dodać nową  poz. w  brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

... 36.40.11-53.90 łyżwy popularne dziecięce

- poseł A.Zawisza - odrzucić

Uwaga: poprawki nr 83-89 należy głosować łącznie.

84) w załączniku nr 3 dodać nową  poz. w  brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

... 35.42.10-30.00 rowery i pojazdy dziecięce

- poseł A.Zawisza - odrzucić

85) w załączniku nr 3 dodać nową  poz. w  brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

... 36.40.14-90.3 urządzenia ogródków dziecięcych z
drewna
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- poseł A.Zawisza - odrzucić

86) w załączniku nr 3 dodać nową  poz. w  brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

... bez względu na
symbol PKWiU

obuwie z łyżwami o numeracji metrycznej
do 23 cm

- poseł A.Zawisza - odrzucić

87) w załączniku nr 3 dodać nową  poz. w  brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

... bez względu na
symbol PKWiU

narty dziecięce o długości do 120 cm

- poseł A.Zawisza - odrzucić

88) w załączniku nr 3 dodać nową  poz. w  brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

... bez względu na
symbol PKWiU

sanki dla dzieci

- poseł A.Zawisza - odrzucić

89) w załączniku nr 3 dodać nową  poz. w  brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

... bez względu na
symbol PKWiU

meble dla dzieci do lat 7

- poseł A.Zawisza - odrzucić

90) w załączniku nr 4 poz. 13 nadać brzmienie:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

13 Usługi transmisji danych i wiadomości -
wyłącznie usługi dostępu do sieci internet
świadczone na rzecz uczniów, studentów,
szkół, zakładów kształcenia nauczycieli,
placówek oświatowych, szkół wyższych,
wyższych szkół zawodowych i placówek
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naukowych Polskiej Akademii Nauk

- poseł M. Zagórski - odrzucić

91) w załączniku nr 4 dodać nową poz.  w brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

... Usługi na dostęp wdzwaniany i
szerokopasmowy do internetu dla
użytkowników indywidualnych
nieprowadzących działalności
gospodarczej na dostęp szerokopasmowy

- poseł B.Marianowska - odrzucić

92) w załączniku nr 4 dodać nową poz.  w brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

… Usługi twórców i artystów wykonawców
w rozumieniu przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych
wynagradzane w formie honorariów za
przekazanie lub udzielenie licencji do
praw autorskich lub praw do
artystycznego wykonania

- poseł B.Marianowska, M.Zagórski - odrzucić

93) w załączniku nr 4 dodać nową poz.  w brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

… Czynności wykonywane na rzecz
członków spółdzielni, którym przysługuje
spółdzielcze prawo do lokalu w związku z
zamianą prawa spółdzielczego w prawo
odrębnej własności (art. 12, art. 17-18
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych)

- poseł A.Macierewicz - odrzucić
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94) w załączniku nr 4 dodać nową poz.  w brzmieniu:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy
towarów lub usług)

… Działalność twórców i artystów
wykonawców

- poseł A.Macierewicz - odrzucić

Warszawa, dnia 18 lutego 2004 r.

Przewodniczący Komisji
Sprawozdawca Finansów Publicznych

(-) Janusz Lisak (-) Mieczysław Czerniawski


