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Nr posiedzenia: 13 Nr posiedzenia: 93 Nr posiedzenia: 171

Data posiedzenia:  31 marca 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Kazimierz Kleina – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach
świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (druk senacki nr 445;
przedstawiciel wnioskodawców – senator Leon Kieres).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych:
Kazimierz Kleina, Grzegorz Banaś, Wiesław Dobkowski, Piotr
Gruszczyński, Stanisław Karczewski, Henryk Woźniak,senatorowie
członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji: Krzysztof Piesiewicz, Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski,
Władysław Sidorowicz,senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej:
Stanisław Gogacz, Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Marek Trzciński,
Piotr Zientarski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Finansów:

− naczelnik Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości w Departamencie
Finansowania Sfery Budżetowej Jarosław Oliwa,

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech

Ulitko,
− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Marcin

Mazuryk,
− główny specjalista w Departamencie Organizacyjnym Janusz

Kopciński;
− Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do spraw Wypadków Drogowych:

− przewodniczący Adam Reza,
− Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych:

− prezes Romuald Tomczyk,
− sekretarz zarządu Małgorzata Gołembska,
− dyrektor organizacyjny Marzena Ratecka-Paluch,
− dyrektor Biura ds. Krajowych Konferencji Magdalena Świątkowska-

Rektorek,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Adam
Niemczewski, Marek Jarentowski.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przedstawiając uwagi do projektu ustawy, przedstawiciel Biura Legislacyjnego stwierdził, że

projektowana ustawa stanowi dostosowanie systemu prawa do postanowienia Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r., sygnalizującego potrzebę podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w obszarze regulacji dotyczących zasad i procedury zaliczania podatku od towarów
i usług do kosztów sądowych z tytułu należności poddanych opodatkowaniu tym podatkiem
biegłych sądowych i innych osób wykonujących czynności im zlecone w postępowaniu sądowym,
dochodzeniowym i administracyjnym.
Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował, że w związku z orzeczeniami
Trybunału Konstytucyjnego opracowany został projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości
zmieniającego rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania
dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. Zgodnie z ww. projektem rozporządzenia,
biegli sądowi będący podatnikami podatku od towarów i usług otrzymują wynagrodzenie
powiększone o stawkę podatku. Jednocześnie czynności biegłych będących podatnikami podatku
VAT, lecz korzystających ze zwolnienia podmiotowego, nie będą opodatkowane. Projekt
rozporządzenia zapewnia pełną realizację treści zawartych w wyroku oraz postanowienia TK z dnia
12 czerwca 2008 r.
W dyskusji senatorowie wysłuchali opinii przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Biegłych
Sądowych do spraw Wypadków Drogowych oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Ekonomicznych.
Senator Stanisław Piotrowicz wyraził pogląd, że projektowana ustawa nie spełnia w pełnym
zakresie oczekiwań wobec nowych rozwiązań prawnych, uznał jednak, że należy podjąć prace
legislacyjne nad tym projektem i udoskonalać go w dalszych etapach procedowania w Sejmie
i Senacie. Senator zaproponował wprowadzenie poprawki doprecyzowującej art. 10 ust. 2a
i zamieniającej sformułowanie „sąd podwyższa” na bezosobowe „podwyższa się”.
W głosowaniach komisja jednogłośnie (14 głosami) przyjęła proponowaną poprawkę oraz całość
projektu w formie tekstu jednolitego.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzeniu Senatu został wybrany senator Piotr
Zientarski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk 445S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


