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Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 (druk nr 78 S )

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. Nr 54,
poz. 535, z późn. zm.)

Art. 109.
1. Podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić

ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w
dniu następnym.

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1,
lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli
skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i
ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22 %, bez prawa obniżenia kwoty podatku
należnego, o którym mowa w art. 86.

3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od
podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art.
113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90,
dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku
należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę
podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne
dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach
określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami
niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

[4. W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę
zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub
organ kontroli skarbowej określa wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości
oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty
zaniżenia tego zobowiązania.

5. W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu
różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, naczelnik
urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa kwotę zwrotu w prawidłowej
wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej
30 % kwoty zawyżenia.]

<4. W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę
zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego
lub organ kontroli skarbowej określa wysokość tego zobowiązania w prawidłowej
wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości
odpowiadającej 30 % kwoty zaniżenia tego zobowiązania. W stosunku do osób
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fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie
skarbowe albo za przestępstwo skarbowe dodatkowego zobowiązania podatkowego
nie ustala się.

5. W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę
zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa kwotę zwrotu w
prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości
odpowiadającej 30 % kwoty zawyżenia. W stosunku do osób fizycznych, które za ten
sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo
skarbowe dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.>

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1.
7. Przepisów ust. 4-6 nie stosuje się:

1) jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ
kontroli skarbowej podatnik dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz
wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany deklaracji podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę;

2) w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania, w przypadku gdy zaniżenie
zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty różnicy podatku lub kwoty zwrotu
podatku naliczonego wiąże się z nieujęciem podatku należnego w rozliczeniu za dany
okres z tytułu dostawy lub świadczenia usługi, od której podatek należny został ujęty w
poprzednich okresach rozliczeniowych.

8. Przepisy ust. 4-7 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik:
1) wykazał w deklaracji podatkowej i otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę

zwrotu podatku naliczonego, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego
podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego;

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.
9. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, podatnicy są obowiązani prowadzić

ewidencję otrzymywanych towarów zawierającą w szczególności datę ich otrzymania,
dane pozwalające na identyfikację towarów oraz datę wydania towaru po wykonaniu
usługi przez podatnika.

9a. W przypadkach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 i 8, podatnicy podatku od wartości
dodanej są obowiązani prowadzić ewidencję przemieszczanych towarów zawierającą w
szczególności datę ich przemieszczenia na terytorium kraju oraz dane pozwalające na
identyfikację towarów.

10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do towarów przemieszczanych przez podatnika na
terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli na tych towarach
mają być wykonane usługi na rzecz podatnika, a po wykonaniu tych usług towary te są
wysyłane lub transportowane z powrotem do tego podatnika na terytorium kraju.

10a. Przepis ust. 9a stosuje się odpowiednio do towarów przemieszczanych przez podatnika w
przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 7 i 8.

11. Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, są obowiązane prowadzić ewidencję, na
podstawie której można określić wartość nabywanych przez nie towarów z innych państw
członkowskich; prowadzenie ewidencji powinno zapewnić wskazanie dnia, w którym
wartość nabywanych przez te podmioty towarów z innych państw członkowskich
przekroczy kwotę 50.000 zł, z uwzględnieniem wartości towarów określonych w art. 10
ust. 3.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe dane, jakie powinny zawierać prowadzone przez podatnika
ewidencje, o których mowa w ust. 9 i 10, a także wzory tych ewidencji, uwzględniając:
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1) specyfikę wykonywania czynności, których przedmiotem są przemieszczane towary
objęte obowiązkiem ewidencyjnym;

2) konieczność zapewnienia dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie
prawidłowości rozliczenia podatku.

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze
rozporządzenia, niektóre grupy podatników będących osobami fizycznymi z prowadzenia
ewidencji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką wykonywanej przez
tych podatników działalności, a dodatkowo jeżeli w związku z wykonywanymi przez nich
czynnościami naczelnik urzędu skarbowego otrzymuje dokumenty umożliwiające
prawidłowe określenie osiąganego przez tych podatników obrotu.


