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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 9 maja 2008 r.

o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego

(druk nr 135)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z późn. zm.)

Art. 74.

[Jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a podatnik,
którego zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1:]

<Jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub
orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a podatnik, którego
zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1:>

1) złożył jedną z deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub inną deklarację, z której
wynika wysokość zobowiązania podatkowego - wysokość nadpłaty określa
podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie skorygowaną deklarację;

2) został rozliczony przez płatnika - wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku
o jej zwrot, składając równocześnie zeznanie (deklarację), o którym mowa w art. 73
§ 2 pkt 1;

3) nie był obowiązany do składania deklaracji - wysokość nadpłaty określa podatnik
we wniosku o jej zwrot.

Art. 78.

§ 1. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę
pobieranych od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Nadpłaty, o których mowa w art. 76 § 2, nie podlegają oprocentowaniu.

§ 3. Oprocentowanie przysługuje:

1) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a-d, z zastrzeżeniem pkt 2,
oraz w przypadku, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 3 - od dnia powstania nadpłaty;

2) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a-d - od dnia wydania decyzji
o zmianie lub uchyleniu decyzji, jeżeli organ podatkowy nie przyczynił się do
powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji, a nadpłata nie została zwrócona
w terminie;
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3) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2 i pkt 6 - od dnia złożenia
wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją):

a) jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji
stwierdzającej nadpłatę,

b) jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy
od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, chyba że do opóźnienia w
wydaniu decyzji przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent,

c) jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1
pkt 6, chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty przyczynił się podatnik,
płatnik lub inkasent;

4) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 - od dnia powstania nadpłaty,
jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub od dnia skorygowania
zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a.

§ 4. Oprocentowanie z tytułu nadpłaty przysługuje do dnia zwrotu nadpłaty, zaliczenia jej na
poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych lub dnia złożenia wniosku o
zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 5
pkt 2.

[§ 5. W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 4 oprocentowanie przysługuje za okres:

1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu - pod warunkiem złożenia przez
podatnika wniosku o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub od dnia, w którym uchylono lub
zmieniono w całości lub w części akt normatywny;

2) od dnia powstania nadpłaty do trzydziestego dnia od dnia wejścia w życie
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub od dnia, w którym uchylono lub
zmieniono w całości lub w części akt normatywny - jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty
został złożony po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w
części ten akt.]

<§ 5. W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 4 oprocentowanie przysługuje za
okres:

1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia
przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia
w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji
orzeczenia  Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono
w całości lub w części akt normatywny;

2) od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia wejścia w życie orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od
dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny
– jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia
wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji
sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono
w całości lub w części ten akt.>
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Art. 241.

§ 1. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony.

§ 2. Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:

1) pkt 4 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia
powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji;

[2) pkt 8 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia
wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego;]

<2) pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca
odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.>

3) pkt 9 następuje tylko na żądanie strony.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2004 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. Nr 29, poz. 257,

z późn. zm.)

Art. 82.

1. Sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od
dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego.

2. W przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota
akcyzy, jest on obowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była
objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku.

3. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego podstawą
opodatkowania jest kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić.

4. Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego jest obowiązany przy
dokonywaniu rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym przedstawić, wydany
przez właściwego naczelnika urzędu celnego, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy
na terytorium kraju.

5. W przypadku sprzedaży samochodu przed jego pierwszą rejestracją przez podatnika, o
którym mowa w ust. 4, podatnik ten jest obowiązany przekazać nabywcy dokument
potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 4, uwzględniając zasady rejestracji samochodów
osobowych oraz zasady nabycia wewnątrzwspólnotowego.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy tryb obiegu dokumentu, o którym mowa w ust. 4,
uwzględniając sytuację na rynku w zakresie obrotu samochodami osobowymi oraz
sposoby nabywania samochodów.



- 4 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<Art. 82a.
1. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium

kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez
uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego
samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa
podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn
uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej
wartości rynkowej samochodu osobowego.

2. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy
opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości
znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ
kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania.

3. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego
odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty
opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik.

4. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na
podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku
podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu
osobowego tej samej marki, modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do
ustalenia - z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co
nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.>


