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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 1 marca 2011 r.

Druk nr 1120 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 lutego 2011 r.
ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawy – Prawo o miarach

Marszałek Senatu dnia 1 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 1 marca 2011 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Henryk Woźniak

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawy – Prawo o miarach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lutego
2011 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo
o miarach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 13 po lit. c dodaje się lit. …brzmieniu:
"…) w ust. 17 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 1 wyrazy "pkt 18" zastępuje się wyrazami
"pkt 18, 18a";

2)

w art. 1 w pkt 13 po lit. c dodaje się lit. …w brzmieniu:
"…) w ust. 17 w zdaniu wstępnym po wyrazach "usługami podstawowymi" dodaje się
wyrazy "dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe";

3)

w art. 1 w pkt 15:
a) w lit. a:
- w tiret pierwsze, pkt 9 i 9a otrzymują brzmienie:
"9) usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze
środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich
ładunków;

-29a) usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem
międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych środków transportu
lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków;",
- w tiret trzecie, pkt 17 otrzymuje brzmienie:
"17) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych
podmiotów wykonujących
służących

bezpośrednim

przewozy środkami transportu
potrzebom

środków

transportu

morskiego
morskiego,

rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa
w pkt 1, lub ich ładunkom;"
b) w lit. c, ust. 2a otrzymuje brzmienie:
"2a. Do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków, o których mowa w
ust. 1 pkt 9, 9a i 17, zalicza się załadunek, wyładunek, przeładunek oraz inne
usługi wykonywane na tych ładunkach niezbędne do wykonania usługi transportu
tych ładunków, z wyjątkiem usług składowania tych ładunków, z tym że usługi
składowania ładunków, które stanowią część załadunku, wyładunku lub
przeładunku, w części wykonywanej w okresie nie przekraczającym 40 dni,
zalicza się do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków.";

4)

w art. 1 w pkt 33 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) poz. 31 i 32 otrzymują brzmienie:
Pieczywo świeże

"31

10.71.11.0

31

ex 10.71.12.0

Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona
zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania
tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do
spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni"

5)

w art. 1 w pkt 35 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
"…) w poz. 1 uchyla się pkt 1.
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