
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 7 lutego 2002 r. Druk nr 58 Z
_____________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 7 lutego 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy -
 Kodeks wykroczeń, przedstawia  Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29 i 30.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator
Genowefa Ferenc dokonała zmiany treści swojego wniosku o zmianę brzmienia art. 3
ustawy (pkt 30 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Genowefa Ferenc



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji

oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. a), w pkt 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz

przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu

przepisów prawa autorskiego � w odniesieniu do programu

komputerowego,";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

2) w art. 1 w pkt 4 po wyrazach "w art. 5" dodaje się dwukropek,

dotychczasową treść oznacza się jako lit. b) i dodaje się lit. a) w

brzmieniu:

"a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku gdy podatnik nabywa usługi, o których mowa

w art. 4 pkt 2 lit. c)-e) we własnym imieniu ale na rzecz innego

podmiotu, a usługa jest świadczona bezpośrednio temu

podmiotowi � uznaje się, że podatnik ten nabywa i świadczy tę

usługę.",";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

3) w art. 1 w pkt 5 w lit. d), w ust. 8b w pkt 5 wyrazy "pkt 6" zastępuje się

wyrazami "pkt 6 i 14";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję

4) w art. 1 w pkt 5 w lit. d), w ust. 8b w pkt 13 po wyrazach "w art. 4 pkt 2

lit. c)-e)" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem pkt 14";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję

5) w art. 1 w pkt 5 w lit. d), w ust. 8e wyrazy "pkt 2-4, 7 i 9-14" zastępuje

się wyrazami "pkt 4, 10, 11 i 13";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję



6) w art. 1 w pkt  6  w lit. a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- w pkt 5 wyrazy "także darowizny  tych towarów" zastępuje się

wyrazami "z wyjątkiem importu",";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję

7) w art. 1 w pkt 6 w lit. b), w ust. 2e w pkt 1 wyrazy "odliczenia podatku"

zastępuje się wyrazami "obniżenia podatku należnego o podatek

naliczony";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

8) w art. 1 pkt 8 w lit. b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie deklaracji dla podatku

akcyzowego do podatników podatku akcyzowego:

1) wykonujących czynności dotyczące wyrobów akcyzowych

wyłącznie zwolnionych od podatku akcyzowego na

podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2,

2) zwolnionych od tego podatku na podstawie przepisów

wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 2a.";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję

Uwaga:

Głosowanie poprawek nr 9 i 10 musi być poprzedzone głosowaniem

poprawek nr 19 i 27.

W przypadku przyjęcia poprawek nr 19 i 27 poprawki nr 9 i 10 ulegną

modyfikacji polegającej na skreśleniu wyrazów "2a,"

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10.

9) w art. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) w art. 14a w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podatku akcyzowego, z wyjątkiem podatników, o których mowa

w art. 35 ust. 1 pkt 3 sprzedających wyroby wymienione

w załączniku nr 6 w poz. 2a, 8, 9 i 11,";";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję

10) w art. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) w art. 14a w ust. 7  w pkt 1 wyrazy "w poz. 8, 9, 11 i 20"

zastępuje się wyrazami "w poz. 2a, 8, 9 i 11";";

Poprawka
KGFP



11) w art. 1 w pkt 15 w lit. b), w ust. 3b wyraz "odliczenia" zastępuje się

wyrazem "obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

12) w art. 1 w pkt 15 w lit. b), w ust. 3b wyrazy "terminów wskazanych w

tym przepisie" zastępuje się wyrazami "pierwszego dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym podatnik nabył prawo do

obniżenia kwoty podatku należnego";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

13) w art. 1 w pkt 17 po lit. a) dodaje się lit. a1) w brzmieniu:

"a1) w ust. 6 wyrazy "w ciągu 25 dni" zastępuje się wyrazami

"w terminie 60 dni",";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

14) w art. 1 w pkt 23 w lit. a) w tiret drugim po wyrazach "podatku

dochodowym" dodaje się wyrazy ",  z wyjątkiem przypadków, gdy brak

możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania

przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od

podatku dochodowego";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję

Uwaga:

Głosowanie poprawki nr 15 musi być poprzedzone głosowaniem

poprawki nr  23 .

W przypadku  przyjęcia poprawki nr 23 poprawka nr 15 będzie

bezprzedmiotowa.

15) w art. 1 w pkt 25, w art. 31 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) 10,71% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 12%,";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 16  wyklucza głosowanie poprawki nr 17.

16) w art. 1 w  pkt 27 ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. Pod pojęciem należności za towary i usługi sprzedane rolnikowi

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję



ryczałtowemu, o których mowa w ust. 6, rozumie się również

potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych

rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne,

dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod

warunkiem, że:

1) zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika, a na

fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano

dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie

tej wpłaty,

2) raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie

pisemnej.";

17) w art. 1 w pkt 27, w ust. 6a skreśla się wyrazy "art. 33b"; Poprawka
KGFP

18) w art. 1 w pkt 29 w lit. b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 6, powstaje z chwilą

wejścia w posiadanie wyrobów podlegających opodatkowaniu

podatkiem akcyzowym, a jeżeli tego dnia nie można ustalić, z

dniem stwierdzenia przez upoważniony organ posiadania tych

wyrobów.";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 19  i 27  należy głosować łącznie.

19) w art. 1 w pkt 31 skreśla się lit. a); Poprawka sen.
A. Chronowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

20) w art. 1 w pkt 31 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) w ust. 6 po wyrazach "marek papierosów" dodaje się wyrazy

", uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania

niektórych czynności przez producentów i importerów wyrobów

tytoniowych";";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję



21) w art. 1 w pkt 32 wyrazy "pkt 5" zastępuje się wyrazami "pkt 4 i 5"; Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję

22) w art. 1 w pkt 36 wyrazy "podrobionych pieniędzy" zastępuje się

wyrazami "fałszywych znaków pieniężnych";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 23  wyklucza głosowanie poprawki nr 24.

23) w art. 1 w pkt 40, art. 51b otrzymuje brzmienie:

"Art. 51b. W okresie do 31 grudnia 2002 r. stawkę podatku 3% stosuje

się do sprzedaży w kraju:

1) łyżew popularnych dziecięcych (SWW 0675-

68),

2) rowerów i pojazdów dziecięcych (SWW

1043-5),

3) urządzeń ogródków dziecięcych z drewna

(SWW 1749-2),

4) zabawek i gier towarzyskich (SWW 282),

5) obuwia z łyżwami o numeracji metrycznej do

23 cm, bez względu na symbol SWW,

6) nart dziecięcych o długości do 120 cm,

wiązań i kijków do tych nart, bez względu na

symbol SWW,

7) sanek dla dzieci, bez względu na symbol

SWW,

8) mebli dla dzieci do 7 lat, bez względu na

symbol SWW.";

Poprawka
sen. J. Szafrańca

24) w art. 1 w pkt 40, art. 51b otrzymuje brzmienie:

"Art. 51b. W okresie do 31 grudnia 2002 r. stawkę podatku 12% stosuje

Poprawka
KGFP



się do:

1) sprzedaży w kraju:
a) łyżew popularnych dziecięcych (SWW 0675-68),

b) rowerów i pojazdów dziecięcych (SWW 1043-5),

c) urządzeń ogródków dziecięcych z drewna (SWW

1749-2),

d) zabawek i gier towarzyskich (SWW 282),

e) obuwia z łyżwami o numeracji metrycznej do

23 cm, bez względu na symbol SWW,

f) nart dziecięcych o długości do 120 cm, wiązań i

kijków do tych nart, bez względu na symbol

SWW,

g) sanek dla dzieci, bez względu na symbol SWW,

h) mebli dla dzieci do 7 lat, bez względu na symbol

SWW,

2) importu:
a) łyżew popularnych dziecięcych (ex PCN 9506 70

10 0),

b) rowerów i pojazdów dziecięcych (ex PCN 8712

00),

c) urządzeń ogródków dziecięcych z drewna (ex

PCN 9506 99 90 0 i ex PCN 9508 90 00 0),

d) zabawek i gier towarzyskich (PCN 9501 00, PCN

9502, PCN  9503 i PCN 9506 62 90 0),

e) obuwia z łyżwami o numeracji metrycznej do

23 cm (ex PCN 9506 70 10 0),

f) nart dziecięcych o długości do 120 cm, wiązań i

kijków do tych nart (ex PCN 9506 11, ex PCN

9506 12 00 0 i ex PCN 9506 19 00 0),

g) sanek dla dzieci (ex PCN 9506 99 90 0),

h) mebli dla dzieci do 7 lat (ex PCN 9401 i ex PCN

9403).";



Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 25  wyklucza głosowanie poprawki nr  26.

25) w art. 1 w pkt 43 w lit. a), w tabeli w kolumnie trzeciej skreśla się

wyrazy ", z wyjątkiem paliw silnikowych na bazie olejów roślinnych

produkcji krajowej";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

26) w art. 1 w pkt 43 w lit. a), w tabeli w kolumnie trzeciej wyrazy "na

bazie" zastępuje się wyrazami "z dodatkiem";

Poprawka
sen. S. Plewy

27) w art. 1 w pkt 43 skreśla się lit. b); Poprawka sen.
A. Chronowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

28) w art. 1 w pkt 44 w tytule załącznika nr 9 wyraz "zwrotu" zastępuje się

wyrazami "nie uprawnia do zwrotu";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

29) w art. 2 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku, gdy podatnik przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy otrzymał część zapłaty nie przekraczającą połowy należności

z tytułu sprzedaży lokalu lub budynku, obowiązek podatkowy od tej

części zapłaty  powstaje z chwilą otrzymania, po wejściu w życie tej

ustawy, pierwszej wpłaty, nie później jednak niż z chwilą

wydania.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

30) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3.  W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r.

Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81,

poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,

poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1367) w art. 15:

1) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem

i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję



"8) dokonywania kontroli rodzaju używanego paliwa

przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika

pojazdu mechanicznego."

2) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

"8a. W przypadku stwierdzenia używania oleju

opałowego do celów napędowych policja

bezzwłocznie powiadamia izbę skarbową

właściwą ze względu na miejsce dokonanej

kontroli.

8b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych,

w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych, określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowy tryb kontroli,

o której mowa w ust. 1 pkt 8, uwzględniając

sposób przeprowadzenia kontroli i badania

próbek rodzaju paliwa znajdującego się

w zbiorniku pojazdu.".".

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


