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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 9 listopada 2010 r.

Druk nr 1013 C

SPRAWOZDANIE
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
o uchwalonej przez Sejm w dniu 29 października 2010 r.
ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Marszałek Senatu dnia 2 listopada 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych
z realizacją ustawy budżetowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
29 października 2010 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy
budżetowej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

art. 16 otrzymuje brzmienie:
"Art. 16. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858,
z późn. zm.) w art. 24:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy,
z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku
od towarów i usług.";
2) dodaje się ust. 11-13 w brzmieniu:
"11. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia
ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie
w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.

-212. W sytuacji zmiany taryf, o której mowa w ust. 11, taryfy te wchodzą
w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów
i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub
zbiorowego odprowadzenia ścieków.
13. Do zmienionych taryf ust. 9 stosuje się odpowiednio.".";

2)

w art. 19 w pkt 2 w lit. b, ust. 14c otrzymuje brzmienie:
"14c. W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje
dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:
1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej części
wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;
2) z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany
stawki podatku.";

3)

w art. 19 w pkt 2 w lit. b, w ust. 14d po wyrazie "ratę" dodaje się wyrazy ", i której
otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego";

4)

w art. 19 skreśla się pkt 4;

5)

w art. 19 w pkt 6, art. 146d otrzymuje brzmienie:
"Art. 146d. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze
rozporządzenia:
1) w okresie, o którym mowa w art. 146a, może obniżać stawki
podatku do wysokości 0 %, 5 % lub 8 % dla dostaw niektórych
towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych
dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki
stosowania obniżonych stawek;
2) na czas określony nie dłuższy niż do dnia 31 stycznia 2011 r. może
obniżyć stawkę podatku w wysokości 8 % do wysokości 7 % dla
dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla
części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określić
warunki stosowania tej stawki.

-32. Minister przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1,
uwzględnia:
1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych
usług;
2) przebieg realizacji budżetu państwa;
3) przepisy Unii Europejskiej.";

6)

w art. 42:
a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "oraz posłów i senatorów" zastępuje się wyrazami ", posłów
i senatorów oraz innych wynagrodzeń wypłacanych w związku z zakończeniem
dotychczasowej kadencji Sejmu i Senatu",
b) w ust. 3 po wyrazie "wypłacane" dodaje się wyrazy "sędziom, prokuratorom, posłom,
senatorom oraz";

7)

w art. 46 w pkt 1 przed wyrazami "art. 29" dodaje się wyrazy "art. 16,".
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