Druk nr 3826-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy - Prawo o miarach (druk nr 3738),
- o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług (3066)
Sejm na 84 posiedzeniu w dniu 2 lutego 2011 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3826 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
22 lutego 2011 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 w pkt 13 w lit. a:
a) przed pierwszym tiret dodać nowe tiret w brzmieniu:
„– pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne usługi medyczne
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wynikające z procesu leczenia, a także dostawę towarów i świadczenie
usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki
zdrowotnej;”,”,
b) drugiemu tiret nadać brzmienie:
„– pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne usługi medyczne
wynikające z procesu leczenia, świadczone w ramach wykonywania
zawodów:
a) lekarza i lekarza dentysty,
b) pielęgniarki i położnej,
c) medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr
14, poz. 89, z późn. zm.1)),
d) psychologa;”,”;
- posłowie: T. Dudziński i W. Mojzesowicz w imieniu KP PJN
- odrzucić
2) w art. 1 w pkt 15:
a) w lit. a:
– po tiret pierwszym dodać nowe tiret w brzmieniu:
„– pkt 9 i 9a otrzymują brzmienie:
„9) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich na rzecz
podmiotów
wykonujących
przewozy
w
transporcie
międzynarodowym lub w transporcie wewnątrzwspólnotowym,
polegających na obsłudze morskich środków transportu lub ich
ładunków;
9a) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich na rzecz
podmiotów
wykonujących
przewozy
w
transporcie
międzynarodowym lub w transporcie wewnątrzwspólnotowym,
związanych z transportem międzynarodowym, polegających na
obsłudze lądowych środków transportu lub ich ładunków;”,”,
– po tiret trzecim dodać nowe tiret w brzmieniu:
„– pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) pozostałych usług świadczonych na obszarze polskich portów
morskich na rzecz podmiotów wykonujących przewozy w transporcie
międzynarodowym lub w transporcie wewnątrzwspólnotowym,
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr
166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z
2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010
r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679.
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służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego,
rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których
mowa w pkt 1 lub ich ładunkom;”,”,
b) dodać lit. c w brzmieniu:
„c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przez transport wewnątrzwspólnotowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, 9a
oraz 17, rozumie się transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie
ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw
członkowskich.”;”;
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL
- przyjąć
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 2 będzie bezprzedmiotowość wniosków
mniejszości nr 2 i 3.
3) w art. 11 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) art. 1 pkt 33 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.”.
- poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO
- odrzucić

Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych

(-) Krystyna Skowrońska

(-) Paweł Arndt

