
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

(druk nr  725)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. Nr 54,

poz. 535, z późn. zm.)

Art. 111.

1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności

gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i

kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczelnik

urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu

rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu

kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30

% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. 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.

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i

kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany

ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy

rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy

zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może

dokonywać sprzedaży.

4. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w

obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na

zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania
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obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie

więcej jednak niż 700 zł.

5. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących

terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem

zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje

zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym

siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty

złożenia wniosku przez podatnika.

[6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych

na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia

ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie

zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a

także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot,

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1.]

<6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot

wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od

dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w

obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego

przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z

odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt

1 i 2.>

6a. Kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi

zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących

zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot

podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich

przekaz na zewnętrzne nośniki danych.

6b. Producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących są obowiązani do uzyskania dla kas

służących do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia ministra

właściwego do spraw finansów publicznych, że kasy te spełniają funkcje wymienione w

ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać. Potwierdzenie

wydaje się na czas określony i może być ono cofnięte w przypadku:
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1) wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących niezgodnych z kryteriami i warunkami

technicznymi, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz złożonymi

dokumentami (w tym wzorcem kasy), o których mowa w ust. 9 pkt 2;

2) niezorganizowania serwisu kas lub jego prowadzenia niezgodnie z warunkami, o

których mowa w ust. 9 pkt 4;

3) zakończenia działalności przez producenta krajowego lub importera kas;

4) nieprzestrzegania innych warunków wynikających z przepisów wydanych na

podstawie ust. 9.

6c. Producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o

którym mowa w ust. 6b, są obowiązani do zorganizowania serwisu kas dokonującego

między innymi przeglądów technicznych kas.

[7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty,

o której mowa w ust. 4 i 5, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika

kwot, o których mowa w ust. 6, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych

z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika

zwrotu, mając na uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujących oraz

przestrzeganie przez podatników warunków technicznych związanych z

wykorzystywaniem tych kas;

2) może określić inny, niż wymieniony w ust. 4, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu

specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z

innymi urządzeniami;

3) może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z

obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności

lub wysokość obrotu.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o

których mowa w ust. 7, uwzględnia specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz

uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.]

<7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu)

kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane

ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom

związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot;
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2) określi przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa

w ust. 6, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem

(zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na

uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujących, przestrzeganie przez

podatników warunków technicznych związanych z wykorzystywaniem tych kas

oraz konieczność zapewnienia kontroli realizacji nałożonego na podatników

obowiązku zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup

kas rejestrujących w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem

(zwrotem) tych kwot;

3) może określić inny, niż wymieniony w ust. 4, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu

specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z

innymi urządzeniami, mając na uwadze koszty związane z ich nabyciem.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze

rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre

czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania

ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu

państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów

publicznych uwzględnia:

1) wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;

2) stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;

3) możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji

przy zastosowaniu kas rejestrujących;

4) konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy

uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku

należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom

przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;

5) konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego

ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;

6) konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;

7) konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem

obrotu przez podatników.>

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy

rejestrujące,
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2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego lub importera kas o

wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak również rodzaje

dokumentów, w tym oświadczeń, oraz urządzeń, które mają być przedstawione

wraz z wnioskiem,

3) warunki stosowania kas przez podatników,

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla

ewidencjonowania,

5) okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b,

6) terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów, o których mowa w ust. 6

- uwzględniając potrzebę zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność

zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług

z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego czynności

dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu

potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu rozwiązania

techniczne dotyczące konstrukcji kas.

Art. 113.

[1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie

przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości

sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.]

<1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej

nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do

wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.>

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów

oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na

podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

3. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia

określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do

wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie

wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego

działalności rolniczej.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w

ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu
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skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w

przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem

wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

5. Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1

przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie

przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej

kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą

naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o

kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku

zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku

naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty

zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym

nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni,

licząc od dnia utraty zwolnienia.

6. Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 5, stanowi iloczyn ilości towarów

objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru,

z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.

7. Przepis ust. 5 stosuje się również do podatników, którzy rezygnują ze zwolnienia, o którym

mowa w:

1) ust. 1 lub

2) ust. 9 - w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego

wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy wykonali pierwszą czynność

- pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze

zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia..

8.  (uchylony).

9. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności

określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość

sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w

roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności

gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1,

zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty.



- 7 -

Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu

pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości.

Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego

zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym

utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze

zwolnienia określonego w ust. 1.

12. W przypadku gdy między podatnikiem, o którym mowa w ust. 1 lub 9, a kontrahentem

istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4, który wpływa na wykazywaną przez

podatnika w transakcjach z tym kontrahentem wartość sprzedaży w ten sposób, że jest ona

niższa niż wartość rynkowa, dla określenia momentu utraty mocy zwolnienia od podatku, o

którym mowa w ust. 5 i ust. 10, uwzględnia się wartość rynkową tych transakcji.

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług,

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest

ich nabywca, oraz podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej

(PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku

akcyzowym,

c) nowych środków transportu,

d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi

jubilerskie;

3) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) (uchylony);

2) listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem

klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.


