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RZECZYPO S P OLITEJ POLS KIEJ
VI kadencja

Prezes Rady Ministr6w
DSPA-r40 -  122(4)t09

Pan

Bronislaw Komorowski

Marszalek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazujp przyjEte przez Radg Ministr6w stanowisko wobec
senackiego projektu ustawy

o zmianie dekretu o nale2noSciach
5wiadk6w, bieglych i stron
w postppowaniu s4dowym (druk rr 2072).

JednoczeSnie informujg, 2e Rada Ministr6w upowaznila Ministra
SprawiedliwoSci do reprezentowania Rz4du w tej sprawie w toku prac
parlamentarnych.

(-) Donald Tusk



Stanowisko Rzqdu
wobec senackiego projektu ustawy o zmianie dekretu o nale2noSciach Swiadk6w'

biegtych i stron w postgpowaniu sqdowym (druk nr 2072)

Senacki projekt ustawy ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku

Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. K 50/05) oraz do

postanowienia Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. S 3/08),

sygnalizuj4cych potrzebg podjEcia inicjatywy prawodawczej w regulacjach

dotyczqcych zasad i procedury zaliczania podatku od towar6w i uslug (VAT) do

koszt6w s4dowych z tytutu nalezno6ci poddanych opodatkowaniu tym podatkiem

biegtych s4dowych i innych os6b wykonuj4cych czynnoSci im zlecone

w postgpowaniu s4dowYm.

Projekt ustawy przewiduje dodanie ust. 2a w art. i0 dekretu z dnia

26 pa1dziernika 1950 r. o naleznoSciach Swiadk6w, bieglych i stron w postEpowaniu

s4dowym (Dz. U. Nr 49, poz.445,p62n. zm.) w brzmieniu:

,,2a. Wynagrodzenie bieglego, bEd4cego podatnikiern podatku od towar6w i uslug,

podwyzsza siE o stawkp podatku od towar6w i uslug przewidzianE dla tego rodzaju

czynnoSci w przepisach o podatku od towar6w i uslug, obowi4zuj4cQw dniu orzekania

o tym wynagrodzeniu.".

Analiza proj ektowanej re gu I acji pt zy wi odla do nas tppuj elcy ch wn i oskow.

Kierunek projektowanej zmrany dekretu o naleznoSciach Swiadk6w, biegiych

i stron w postqpowaniu s4dowyrn Zwanego dalej ,,dekreteln", nale?y ocenii

pozytywnie. Na podstawie proponowanej regulacji biegli sqdowi bEd4cy podatnikami

podatku od towar6w i uslug otrzyrnywaliby wynagrodzenie powipkszone o kwotg

podatku od towar6w i uslug przy zastosowaniu wlaSciwej stawki podatku od towar6w

i uslug przewidzianej dla tego rodzaju czynno5ci, obowiEzuj4cej w dniu orzekania

o lym wynagrodzeniu.



Nal ezy jednakhe zauw aLy 6, iz kons ekwencj 4 unormowa nia zapr oponowanego

w analizowanym projekcie bytaby obligatoryjnoSi powigkszania o kwotE podatku od

towar6w i uslug ka2dego wynagrodzenia bieglego s4dowego, bEdqcego podatnikiem

podatku od towarow i uslug. Projektowany przepis nie uwzglEdnia zatem

przewidzianych w ustawie z dma 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz.

U. Nr 54, poz. 535, zpoLn. zm.) konstrukcji zwolnieri podrniotowych od tego podatku,

umozliwiaj4cych niekt6ryrn podatnikorn, u kt6rych wartoii sprzeda?y opodatkowanej

(wartoSi Swiadczonych uslug) nie przekroczyta lirnitu obrot6w okreSlonego

w przepisach tej ustawy, korzystanie ze zwolnienia od tego podatku. Zwolnieni

podmiotowo podatnicy podatku od towar6w i uslug nie s4 obowi4zani do

opodatkowywania dokonywanych przez siebie czynno$ci orazrozhczania podatku od

towar6w i uslug. Dlatego tez powiEkszanie wynagrodzenia ww. biegtych o kwotE

podatku od towar6w i uslug byloby bezzasadne.

Jednoczesnie nalezy rniei na wzglgdzie fakt, i|podatnicy podatku od towar6w

i uslug, co do zasady, s4 uprawnieni do obnizenia podatku naleznego o kwotp podatku

naliczonego przy nabyciu przez nich towar6w lub korzystaniu z uslug. Tym sarnym

ponoszone wydatki (koszty) zwiqzane z wykonywaniem czynnoSci biegtych

s4dowych, w kt6rych jest nahczony podatek od towar6w i uslug, mogqby6 efektywnie

nilsze z uwagi na prawo do odliczenia zawartego w nich podatku. W zwiqzku z tym,

iz podatnicy podatku od towar6w i usiug wykonuj4cy czynnoSci opodatkowane mogq

pornniejszyd podatek nalezny o podatek naliczony, fakt opodatkowania czynno5ci nie

musi oznaczad automatycznie wzrostu ceny o stawkp podatku.

Celowe zatem wydaje siE rozwahenie propozycji polegaj4cej na wprowadzeniu

mozliwoSci podniesienia oplat bieglych s4dowych o kwotp odpowiadaj qcq np. 17o/o

cry 18% (lub inn{ dotychczasowej oplaty, kt6ra uwzglEdniataby fakt odliczenia

podatku naliczonego. Powyzsze urealniloby wydatki (koszty) zwiqzane

z wykonywaniem czynnoSci bieglych s4dowych.

Nalezy takhe podnieSi, iz opiniowany projekt jest zbreLny z kierunkien dzialan

podjgtych przez Rzqd. W celu realizacji ww. orzeczen Trybunalu Konstytucyjnego

w Ministerstwie Sprawiedliwo6ci podjEto bowiern prace legislacyjne nad nowelizacj4

rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dma I 8 grudnia 1915 r, w sprawie koszt6w

przeprowadzenia dowodu z opinli biegiych w postppowaniu s4dowyrn (Dz. U. Nr 46,



poz. 254, z poLn. zm.) wydanego na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 16 deketu.

Analogicznie do projektowanych przepisow ustawy, biegli s4dowi bgd4cy

podatnikami podatku od towar6w i uslug otrzymajq wynagrodzenie powipkszone

o kwotq tego podatku. Jednakze w odr6znieniu od projektu senackiego,

w projektowanym rozporzqdzeniu przewidziano,2e wynagrodzenia bieglych bgd4cych

podatnikarni podatku od towar6w i uslug, lecz korzystajEcych ze zwolnienia

podrniotowego, o kt6rym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towar6w i uslug,

a tym samym nie zobowiqzanych do zaplaty podatku w zwiqzku z dokonaniem

okreSlonej czynnodci, nie bpd4 podlegaty podwy2szeniu o kwotE podatku od towar6w

i uslug przy zastosowaniu wla$ciwej stawki podatku od towarow i uslug. Proponowane

rozwiqzanie uwzglpdnia rowniez wylqczenie od opodatkowania czynnoSci

wykonywanych przez trw. bieglych ad hoc. Projekt rozporz4dzeniajest aktualnie na

etapie uzgodnieri rniEdzyresortowych.

Zauwazyc jednak nale?y, i2 w uzasadnieniu projektu ustawy brak jest

informacji dotycz4cej wysokoSci szacunkowych wydatk6w z budzetu paristwa

zwiqzanych z jej wejSciem w 2ycie. Nadto w uzasadnieniu blEdnie uzywane jest

okreSlenie ,,platnik podatku od towar6w i usfug", zarniast zwrotu ,,podatnik podatku

od towar6w i uslug".

JednoczeSnie Rada Ministrow pragnie zwrocic uwagQ na potrzebg:

1) przeredagowania w projektowanej ustawie zwrotu ,,wynagrodzenie (...)

podwyZsza sig o stawkp podatku od towar6w i uslug" poprzez

wskazanie, i2 ,,wynagrodzenie (...) podwylsza siq o kwotg podatku

od towar6w i uslug przy zastosowaniu wlaSciwej stawki podatku od

towar6w i uslug":

2) zastosowania odpowiedniego okresu vacatio legis (wydaje sig, iZ

optyrnalnE dat4 wejScia w zycie przedniotowej ustawy bqdzie dziert

1 stycznia 2010 r.), co uzasadnione jest trudn4 sytuacj4 budzetu paristwa;

3) uzupeinienia uzasadnienia o wskazanie skutkow finansowych

zwiEkszenia wynagrodzenia biegtych s4dowych o kwotp podatku

od towar6w i usfug przy zastosowaniu wlaSciwej stawki podatku od

towar6w i usfug,

4) dodaniaw art. 10 dekretu ust. 2b o tresci:



,,2b. Przepis ust. 2a me ma zastosowania do podatnikow, l<torzy zgodnie

z art. 113 ustawy z dnia I I rnarca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug

(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z poZn. zrn.) s4 zwolnieni od podatku od

towar6w i uslug.".

ReasurnujEc, Rada Ministrow pozytywnie ocenia projekt ustawy o zmianie

dekretu o nalezno5ciach Swiadkow, bieglych i stron w postEpowaniu s4dowym

i opowiada siE za kontynuowaniem prac nad przedrniotowym projektem, jednakze

z uw zglEdn i en i e rn zastr zeLen zaw arty ch w n i n i ej s zym s tan ow i s ku Rz4du.


