
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 16 marca 2011 r. Druk nr 1120 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 16 marca 2011 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 16 marca 2011 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 
o miarach  

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 i 14. 
 
 

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych wycofała swój wniosek (pkt 3 zestawienia wniosków). 

 
 
 
   Przewodniczący  Komisji 
   Budżetu i Finansów Publicznych 
   (-) Kazimierz  Kleina 
 
 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz ustawy – Prawo o miarach 

 

 

1)  w art. 1 w pkt 13 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 18a skreśla się 

wyrazy "wynikające bezpośrednio z procesu leczenia";  

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez 
komisję 

2)  w art. 1 w pkt 13 po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu: 

"…) w ust. 17 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 1 wyrazy "pkt 18" 

zastępuje się wyrazami "pkt 18, 18a";"; 

 

Poprawka  
KBFP 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4. 

 

 

3)  Uwaga: poprawka wycofana. 
w art. 1 w pkt 13 po lit. c dodaje się lit. …w brzmieniu: 

"…) w ust. 17 w zdaniu wstępnym po wyrazach "usługami podstawowymi" 

dodaje się wyrazy "dokonywanych przez podmioty świadczące usługi 

podstawowe";"; 

 

Poprawka  
KBFP 

4)  w art. 1 w pkt 13 po lit. c dodaje się lit. …w brzmieniu: 

"…) po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu: 

"17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 

i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub 

świadczenia usług ściśle związanych z usługami 

podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące 

usługi podstawowe.";"; 

 

Poprawka sen. 
H. Woźniaka 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawek nr 6 i 7. 

 

5)  w art. 1 w pkt 15: 

a) w lit. a: 

- w tiret pierwszym, pkt 9 i 9a otrzymują brzmienie: 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez 
komisję 
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"9) usług świadczonych na obszarze portów morskich 

polegających na obsłudze środków transportu morskiego 

lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków; 

9a) usług świadczonych na obszarze portów morskich, 

związanych z transportem międzynarodowym, polegających 

na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi 

śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich 

ładunków;", 

- w tiret trzecim, pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

"17) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów 

morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy 

środkami transportu morskiego służących bezpośrednim 

potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa 

morskiego i statków ratowniczych morskich, o których 

mowa w pkt 1, lub ich ładunków;", 

b) w lit. c, ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a. Do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków, 

o których mowa w ust. 1 pkt 9, 9a i 17, zalicza się załadunek, 

wyładunek, przeładunek oraz inne usługi wykonywane na 

tych ładunkach niezbędne do wykonania usługi transportu 

tych ładunków, z wyjątkiem usług składowania tych 

ładunków, z tym że usługi składowania ładunków, które 

stanowią część załadunku, wyładunku lub przeładunku, w 

części wykonywanej w okresie nie przekraczającym: 

1) 20 dni dla ładunków, przewożonych w kontenerach, 

2) 60 dni dla pozostałych ładunków 

- zalicza się do usług służących bezpośrednim potrzebom 

ładunków."; 
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 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7. 

 

6)  w art. 1 w pkt 15: 

a) w lit. a: 

- w tiret pierwszym, pkt 9 i 9a otrzymują brzmienie: 

"9) usług świadczonych na obszarze portów morskich 

polegających na obsłudze środków transportu morskiego 

lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków; 

9a) usług świadczonych na obszarze portów morskich, 

związanych z transportem międzynarodowym lub 

transportem wewnątrzwspólnotowym, polegających na 

obsłudze lądowych i śródlądowych środków transportu lub 

służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków;", 

- w tiret trzecim, pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

"17) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów 

morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy 

środkami transportu morskiego służących bezpośrednim 

potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa 

morskiego i statków ratowniczych morskich, o których 

mowa w pkt 1, lub ich ładunkom;", 

b) w lit. c, ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a. Do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków, 

o których mowa w ust. 1 pkt 9, 9a i 17, zalicza się załadunek, 

wyładunek, przeładunek oraz wszystkie inne usługi 

wykonywane na tych ładunkach w trakcie tych czynności, 

niezbędne do wykonania usługi ich transportu, w tym usługi 

składowania tych ładunków w okresie nie przekraczającym 

60 dni dla ładunków w kontenerach i 180 dni dla pozostałych 

ładunków."; 

 

Poprawka sen. 
K. Zaremby 

7)  w art. 1 w pkt 15: 

a) w lit. a: 

- w tiret pierwszym, pkt 9 i 9a otrzymują brzmienie: 

Poprawka  
KBFP 
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"9) usług świadczonych na obszarze portów morskich 

polegających na obsłudze środków transportu morskiego 

lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków; 

9a) usług świadczonych na obszarze portów morskich, 

związanych z transportem międzynarodowym, polegających 

na obsłudze lądowych środków transportu lub służących 

bezpośrednim potrzebom ich ładunków;", 

- w tiret trzecim, pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

"17) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów 

morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy 

środkami transportu morskiego służących bezpośrednim 

potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa 

morskiego i statków ratowniczych morskich, o których 

mowa w pkt 1, lub ich ładunkom;", 

b) w lit. c, ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a. Do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków, 

o których mowa w ust. 1 pkt 9, 9a i 17, zalicza się załadunek, 

wyładunek, przeładunek oraz inne usługi wykonywane na tych 

ładunkach niezbędne do wykonania usługi transportu tych 

ładunków, z wyjątkiem usług składowania tych ładunków, 

z tym że usługi składowania ładunków, które stanowią część 

załadunku, wyładunku lub przeładunku, w części wykonywanej 

w okresie nie przekraczającym 40 dni, zalicza się do usług 

służących bezpośrednim potrzebom ładunków."; 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 8 i 14 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 15 w lit. b: 

a) w ust. 1c skreśla się wyrazy ", po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych," oraz wyrazy 

"spełniających kryteria, o których mowa w ust. 1a" zastępuje się 

wyrazami "wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym", 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez 
komisję 



- 5 - 

b) w ust. 1d skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1e", 

c) ust. 1e otrzymuje brzmienie: 

"1e. Na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność 

w trakcie danego roku podatkowego, Prezes Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego uwzględnia tego przewoźnika na liście 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy 

w transporcie międzynarodowym, jeżeli spełnia kryteria, 

o których mowa w ust. 1a, na podstawie prognozowanych 

danych uzyskanych od tego przewoźnika. Wpis na listę jest 

dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca 

następnego roku podatkowego."; 

 

9)  w art. 1 w pkt 31 dodaje się lit. d w brzmieniu: 

"d) uchyla się ust. 4;"; 

 

Poprawka sen. 
H. Woźniaka 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 11. 

 

10)  w art. 1 w pkt 33 lit. b otrzymuje brzmienie: 

"b) poz. 31 i 32 otrzymują brzmienie: 

Poprawka sen. 
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 
 

 
"31 10.71.11.0 Pieczywo świeże  

32 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże" "; 

 
11)  w art. 1 w pkt 33 lit. b otrzymuje brzmienie: 

"b) poz. 31 i 32 otrzymują brzmienie: 

Poprawka  
KBFP 
poparta przez 
komisję 

 
"31 10.71.11.0 Pieczywo świeże  

 32 ex 

10.71.12.0 

Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej 

trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 

45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi 

przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten 

również nie przekracza 45 dni" "; 
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12)  w art. 1: 

a) w pkt 33 po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu: 

"…) uchyla się poz. 49,", 

b) w pkt 35: 

- przed lit. a dodaje się lit. … i … w brzmieniu: 

"…) w poz. 1 uchyla się pkt 2 i 4, 

…) w poz. 14 uchyla się pkt 1, 3 i 6,", 

- po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

"…) po poz. 30 dodaje się poz. 30a w brzmieniu: 

Poprawka  
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka, 
poparta przez 
mniejszość komisji 

 
"30a 10.91 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich" "; 

 
13)  w art. 1 w pkt 35 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

"…) w poz. 1 uchyla się pkt 1,"; 

 

Poprawka  
KBFP 
poparta przez 
komisję 

14)  w art. 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych,". 

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez 
komisję 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


