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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 września

2010 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadza do jej tekstu

następujące  poprawki:

1) w art. 1 w pkt 8 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 22:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "przepisów o pomocy społecznej oraz"

dodaje się wyrazy "usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie, a także",

b) w lit. a po wyrazach "ośrodki pomocy społecznej," dodaje się wyrazy "rodzinne

domy pomocy,",

c) dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;";

2) w art. 1 w pkt 8 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 23 skreśla się wyrazy "pomocy

społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w zakresie";

3) w art. 1 w pkt 8 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 28 wyrazy "świadczone przez

podmioty inne niż wymienione w pkt 26 i pkt 27" zastępuje się wyrazami "inne

niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29";

4) w art. 1 w pkt 8 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 29:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "przekwalifikowania zawodowego" dodaje

się wyrazy ", inne niż wymienione w pkt 26",

b) w lit. a i b na końcu dodaje się wyraz "lub";
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5) w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 17 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a,

nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle

związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:";

6) w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w poz. 32 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

"Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, nie zawierające substancji

konserwujących (konserwantów) lub barwników syntetycznych";

7) w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w poz. 88 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

"Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne –

wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego";

8) w art. 1 w pkt 17 w lit. e:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "poz. 164-186" zastępuje się wyrazami

"poz. 164-187",

b) przed poz. 164 dodaje się poz. … w brzmieniu:

… ex 59.11.1 Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami

telewizyjnymi – wyłącznie w zakresie produkcji programów

telewizyjnych*)

c) odnośnik pod załącznikiem nr 3 otrzymuje brzmienie:

"*) Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.";

9) w art. 1 w pkt 17 w lit. e:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "poz. 164-186" zastępuje się wyrazami

"poz. 164-187",

b) po poz. 172 dodaje się poz. … w brzmieniu:

… ex 77.22.10.0 Wypożyczanie kaset video i płyt CD, DVD itp. – wyłącznie

usługi wypożyczania filmów
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10) w art. 1 w pkt 17 w lit. e, w poz. 186 w kolumnie trzeciej wyrazy "80, 93-95, 98,

99 i 101-103" zastępuje się wyrazami "80, 93-96, 99 i 101-103".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Marek ZIÓŁKOWSKI



Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług,

postanowił wprowadzić do jej tekstu 10 poprawek.

Poprawka nr 1 ma na celu uzupełnienie przepisów ustawy w zakresie zwolnienia od

podatku usług określonych w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

wykonywanych przez rodzinne domy pomocy oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

przemocy w rodzinie.

Zdaniem Senatu doprecyzowania wymagał przepis art. 43 ust. 1 pkt 22. Zgodnie z

nowym brzmieniem zwolnieniu będą podlegać usługi opieki na osobami niepełnosprawnymi,

przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich

zamieszkania przez podmioty prywatne, niedziałające na podstawie ustawy o pomocy

społecznej.

Poprawka nr 3 ma charakter doprecyzowujący i ma na celu jednoznaczne

rozdzielenie usług świadczonych w zakresie edukacji.

Przyjmując poprawkę nr 4, Senat kierował się koniecznością zapewnienia

czytelności przepisu określającego warunki zwolnienia usług kształcenia zawodowego i

przekwalifikowania zawodowego. Zdaniem Senatu tylko niektóre podmioty byłyby w stanie

spełnić warunki ustawowe kumulatywnie i dlatego uznano za konieczne wprowadzenie

zasady, iż należy spełnić co najmniej jeden z wymienionych warunków, aby zwolnienie od

podatku miało zastosowanie.

Poprawka nr 5 ma charakter porządkowy.

Przyjmując poprawkę nr 6, Senat uznał, iż jedynie wyroby nie zawierające

konserwantów lub barwników syntetycznych mogą korzystać z obniżonej stawki podatku.

Zdaniem Senatu uzasadnione jest promowanie, również za pomocą preferencyjnej stawki

podatku, zdrowszych wyrobów ciastkarskich.

Poprawka nr 7 ma charakter porządkowy.

Poprawka nr 8 uzupełnia wykaz usług, do których może mieć zastosowanie obniżona

stawka podatku, o produkcję programów telewizyjnych. Ponadto w lit. c, Senat uznał za

konieczne ograniczenie wyłączenia zastosowania obniżonej stawki do usług reklamowych i

promocyjnych. Wyłączenie, zaproponowane przez Sejm, usług związanych z nagraniami na

wszelkich nośnikach powodowało bezprzedmiotowość zastosowania obniżonej stawki w

stosunku do niektórych usług.
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Przyjmując poprawkę nr 9, Senat kierował się przekonaniem, iż wszelkie formy

wypożyczania filmów powinny być taktowane, pod względem podatkowym, jednakowo.

Poprawka powoduje, iż obniżona stawka podatku VAT będzie miała zastosowanie także do

fizycznego wypożyczania filmów na takich nośnikach jak np. DVD, podobnie jak to ma

miejsce z wypożyczaniem filmów za pośrednictwem satelity, internetu lub telewizji kablowej.

Poprawka nr 10 ma charakter porządkowy i ma na celu objęcie preferencyjną stawką

podatku naprawę i konserwację maszyn do pisania, z których korzystają osoby ociemniałe.


