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 Marszałek Sejmu 
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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna 
„Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi 
projekt ustawy 

 

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom 
fizycznym niektórych wydatków 
związanych z budownictwem 
mieszkaniowym. 

 
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy 

został upoważniony poseł Mirosław Sekuła. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 
 
 

(-) Mirosław Sekuła 
  

 



 
projekt  

 
USTAWA 

 
z dnia   2009 r. 

 
o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych  

z budownictwem mieszkaniowym 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 
związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 oraz z 2007 r. Nr 
23, poz. 138 i Nr 192, poz. 1382) w art. 6 w ust. 2, w ust. 4 pkt 2 i w ust. 8 pkt 1 wyrazy „6 
miesięcy” zastępuje się wyrazami „60 dni”. 
 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

1.Wyjaśnienie celu ustawy. 

 Głównym celem zmiany artykułu 6 ustawy jest wprowadzenie krótszego 60 dniowego 

terminu zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem 

mieszkaniowym, takiego jak w art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

2. Przedstawienie stanu obecnego. 

 Obecnie art. 6 stanowi, że podatnicy mogą uzyskać zwrot VAT w terminie 6 miesięcy, 

w niektórych przypadkach powyższy termin może ulec skróceniu odpowiednio do 25 dni.  

 

3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym. 

 Zmiana art. 6 spowoduje skrócenie terminu wydania decyzji (ust. 2) oraz zwrotu 

podatku (ust. 4) do 60 dni. Zmiana ta ujednolici termin zwrotu z zawartym w znowelizowanej 

w ubiegłym roku ustawie o podatku od towarów i usług, gdzie ustalono jednolity termin 

zwrotu podatku do 60 dni.  



 

4. Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. 

 Przyjęcie proponowanych zapisów ujednolici termin zwrotu VAT do 60 dni tak jak 

zdecydowano w nowelizacji ustawy o VAT, spowoduje uwolnienie środków finansowych 

dotychczas zamrożonych poprzez niezgodne z zasadą neutralności brzmienie przepisu, 

przyczyniając się do zwiększenie możliwości szybszego ukończenia budowy lub remontu.  

 Pod względem finansowym projekt jest neutralny dla budżetu państwa w dłuższym 

okresie, gdyż spowoduje tylko przyspieszenie zwrotu części niektórych wydatków 

związanych z budownictwem mieszkaniowym o około 4 miesiące. 

 

5. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej 

 Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 

 
 



Warszawa, 3 lipca 2009 r. 
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Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia prawna 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych 
wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Mirosław Sekuła) 

  
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 
47) sporządza się następującą opinię: 

 
 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony projekt ustawy zakłada zmianę art. 6 ust. 2, ust. 4 pkt 2 i 

ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym 
niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 
117, poz. 1468, ze zmianami). Zmieniane przepisy przewidują termin 6 miesięcy 
na: a) wydanie przez urząd skarbowy decyzji w sprawie zwrotu osobie fizycznej 
części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z 
budową lub remontem budynku lub lokalu mieszkalnego, b) wypłacenie kwoty 
zwrotu tych wydatków, w przypadku dokonywania jej zwrotu przez urząd 
skarbowy bez wydania decyzji (art. 6 ust. 2 i ust. 4 pkt 2 ustawy). Ponadto 
ustawa stanowi, że w przypadku gdy w tym terminie nie została wydana decyzja 
w sprawie zwrotu lub nie została wypłacona kwota zwrotu, przysługuje 
oprocentowanie od dnia następującego po dniu, w którym upłynęło 6 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku, włącznie do dnia jej wypłacenia (art. 6 ust. 8 pkt 1). 
Proponowana zmiana polega na skróceniu terminów przewidzianych w tych 
przepisach do 60 dni. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej.  
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3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

 
4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom 

fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 
nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

Michał Królikowski 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: budownictwo mieszkaniowe, projekt ustawy, , Unia Europejska 
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Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym 
niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Mirosław Sekuła) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Przedstawiony projekt ustawy zakłada zmianę art. 6 ust. 2, ust. 4 pkt 2 i 

ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym 
niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 
117, poz. 1468, ze zmianami). Zmieniane przepisy przewidują termin 6 miesięcy 
na: a) wydanie przez urząd skarbowy decyzji w sprawie zwrotu osobie fizycznej 
części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z 
budową lub remontem budynku lub lokalu mieszkalnego, b) wypłacenie kwoty 
zwrotu tych wydatków, w przypadku dokonywania jej zwrotu przez urząd 
skarbowy bez wydania decyzji (art. 6 ust. 2 i ust. 4 pkt 2 ustawy). Ponadto 
ustawa stanowi, że w przypadku gdy w tym terminie nie została wydana decyzja 
w sprawie zwrotu lub nie została wypłacona kwota zwrotu, przysługuje 
oprocentowanie od dnia następującego po dniu, w którym upłynęło 6 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku, włącznie do dnia jej wypłacenia (art. 6 ust. 8 pkt 1). 
Proponowana zmiana polega na skróceniu terminów przewidzianych w tych 
przepisach do 60 dni. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym 

niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

Michał Królikowski 
 
 
Deskryptory Bazy REX: budownictwo mieszkaniowe, projekt ustawy, , Unia Europejska 
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Warszawa, dnia '!4 l ipca 2009 r.

Pan
Lech CZAPLA
Zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu

.4r-,,*o.- r7 ?drt io &L' *' t*,

W odpowiedzi na pismo zdnia 17 |ipca 2009 r., Ps.128/09 uprzejmie informuję,

ze Sąd Najwyzszy na podstawie art. 1 p. 3 ustawy o Sądzie Najwyzszym zdnia23

listopad a 2002 r. (Dz. U. N r 240, poz. 2052 ze zm.) nie uznaje za celowe opiniowa-

nia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osob om fizycz-

nym niektorych wydatkow zwiqzanych z budownictwem mieszkaniowym.

Lech GARDOCKI

Z powazaniem

f .  dr  hab.
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Warszawa, 24lipca 2009 r.

Pan

Lech Czapla

Zastępca Szefa

Kancelari i Sejmu

,\ 2 0- uą,,, ,,e i)',,,e l"t \,,,vL ,. trł,z+ 1
W nawiązaniu do pzesłanego przy pismie Nr PS-128/09 z dnia 17 |ipca br.

komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym

niektorych wydatkow związanych z budownictwem mieszkaniowym, uprzejmie

zawiadamiam, iz Krajowalzba Gospodarcza nie wnosi uwag do tego projektu.

Zdaniem Krajowej |zby Gospodarczej projekt na|eŻy ocenic pozytywnie z uwagi na jego

istotne znaczenie d|a podatnikow. Skrocenie terminu zwrotu z 6 miesięcy do 60 dni

ujednolici termin zwrotu z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o podatku od

towarow i usług.
r]

LL,- p(.,i

z-ca Sekretarza General nego

Mieczysław Bąk
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Warszaw u, !) lipca fOOg r.

Pan

Lech Czapla

Zastępca Szefa

Kancelarii Sejmu

w nawiązaniu do pisma Z dnia 17 lipca f009 r. (znak PS-1f8l09) dotyczącego

komisyjnego proj ehu ustawy o zmianie ustawy o nvrocie osobom fizycznym niektorych

wydatkow n,t.,iązanych z btldownictwem mieszkaniowym uprzejmie informuję, ze Narodowy

Bank Polski nie zgłasza uwag do powyŻszego dokumentu.
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Gdarlsk, 31.07 .2009 r.

Opin ia

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektorych
wydatkow zwiqzanych z budownictwem mieszkaniowym

Z upowaznienia Prezydiunr Komisji Krajowej NSZZ ,,So1idarność'' Biuro Potityki

Społecznej pozytywnie opiniuj e kornisyjny projekt ustawy o zmianie ustaluy o a,yrocie

osobonl fizycznym niektÓrych łuydatkÓw zwięanych z budownichąlem nłieszkaniowyłll

(przedstawiciel wnioskodawcow: poseł Mirosław Sekuła).

Z powaŻaniem
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Pan
Lech Czapla
Zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu
ul. Wiejska 41618
oo-9o2 Warszawa

prze.słanie komisfinego projektu ustarvy o zmianie ustawy o zwrocie osobom

fizyczrr1m niektÓrvc.h wydatkÓw zm4zanych zbudownictwem mieszkaniowym (pismo

z LT .o7 .zoo9 r.; znak: PS-rz8 I og). ,

Jednocześnie pragnę poinformować, ze Krajowa lzba Biegłych RewidentÓw nie

zgłasza uwag do w.lv. projektu ustawy.

7 /f,)o?t/?anter,r^-t

/ P r e z e s

Kęs ik

Kn,tiowł lznł Blrcrycu RnwlnEnrÓw
al. Jana Pawla I[ 80, 00-175 Warszawa, tel. (0-22) 637 30 Bl-83, faks (0-22) 637 30 84

e-mail: sekretariat@kibr.org.pl, biuro@kibr.org.pl, http://www.kibr.org.pl
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Bydgosz cz, 19 sierpnia 2009 r.

L. Dz. F Z.Z V/ 1 5 5 I 19 I 081 09

Szanowny Pan
Lech Czapla

ZASTĘPCA SZEFA
KA]VCELARII SEJMU

DoĘcry : komisyjnego proj ektu ustawy o zmianie ustawy o n,yrocie osobom fizycznym
ni e ktory ch wy datkow n,v i ąz any ch z b udow ni c tw em mie s zkaniowym (P S - 1 2 8 / 0 9)

Forum Związkow Zawodowych nie wnosi uwag do komisyjnego projektu ustawy

o zmianie ustawy o zwrocie osobom ftzycznym niekIÓrych wydatkow związanych

z budownictwem mieszkaniowym.
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