
 

 Warszawa, 25 września 2008 r.
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA–140 – 180, 181, 182, 183, 185, 188(4)/08 

 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowiska wobec 
komisyjnych projektów ustaw: 
 

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(druk nr 804), 

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(druk nr 805), 

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(druk nr 806), 

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(druk nr 807), 

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
(druk nr 809), 

- o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz ustawy – 
Ordynacja podatkowa (druk nr 817). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Finansów do reprezentowania Rządu w tych sprawach w toku prac 
parlamentarnych. 

 

(-) Donald Tusk 



 
Stanowisko Rządu  

do projektu  ustawy  o  zmianie  ustawy o podatku od towarów  i  usług oraz ustawy - 
Ordynacja podatkowa,  przedłożonego przez sejmową Komisję Nadzwyczajną 
„Przyjazne Państwo” do spraw związanych  z ograniczaniem biurokracji  

         (druk sejmowy nr 817). 
 
 
Komisyjny projekt przewiduje w art. 1 zmianę art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, 
poprzez uchylenie ust. 4-8 przedmiotowego przepisu a tym samym wyeliminowanie z 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dodatkowego zobowiązania w podatku od 
towarów   i usług, tzw. 30% sankcji VAT oraz uchylenie zdania trzeciego w art. 110 Ustawy, 
odwołującego się do usuwanego z art. 109 ust. 4.  
Natomiast art. 2 przedmiotowego projektu jest konsekwencją ww. zmian w ustawie o podatku 
od towarów i usług  i  przewiduje uchylenie § 3 w art. 68 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), regulującego 
przedawnienie dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. 
Ponadto art. 2 projektu, w związku ze zmianą w art. 68, przewiduje nadanie nowego 
brzmienia  art. 70a §1 tej ustawy (zmiana odesłania). 
Proponowany projekt ustawy należy ocenić, co do kierunku zmian, pozytywnie.  
 

Proponowane zmiany są zbieżne z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców, również przewiduje uchylenie w art. 109 ust. 4-8. Projekt  ten został 
przekazany  do Sejmu (druk sejmowy nr 819).  
Niewątpliwie konsekwencją powyższych zmian w art. 109 jest zmiana art. 110 Ustawy           
i usunięcie z treści tego przepisu zdania trzeciego. Rządowy  projekt przewiduje przepisy 
przejściowe, określające zasady postępowania w przypadku postępowań  rozpoczętych  przed 
dniem wejścia w życie niniejszego projektu ustawy, które wiążą się z kwestią ustalenia 
dodatkowego zobowiązania podatkowego z art. 109-111 Ustawy. Zgodnie z przyjętymi w 
rządowym projekcie zasadami  do postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją 
ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego projektu ustawy stosuje się przepisy  
art. 109-111 Ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszym projektem  ustawy.  
Propozycja komisyjna nie zawiera tego rodzaju przepisów przejściowych, co może budzić 
wątpliwości co do postępowania np. w sprawach wszczętych, a niezakończonych decyzją 
ostateczną.  
Jednocześnie należy zaznaczyć, że rządowy projekt  nie przewiduje zmian w art. 68 i art. 70a 
Ordynacji podatkowej, z uwagi na proponowaną zmianę w art.111 ust. 2 Ustawy.  
W związku z tym, że zgodnie z projektem rządowym dodatkowe zobowiązanie podatkowe 
będzie ustalane w przypadkach nieewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej, 
uchylenie § 3 w art. 68 Ordynacji podatkowej jest niezasadne. 
W świetle powyższego, Rząd kierunkowo popiera komisyjny projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 817) z ww. uwagami i wnosi o łączne 
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rozpatrzenie zmian zawartych w projekcie komisyjnym z projektem rządowym ustawy o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 
nr 819). 
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