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 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowiska wobec 

komisyjnych projektów ustaw: 
 
 

- o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 906), 

- o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
(druk nr 907). 

 
 

 
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 - Ordynacja podatkowa

(druk 907)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - ordynacja podatkowa (druk 907) zakłada wykreś|enie pkt 6

w art. 73 $ 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

W opinii projektodawcÓw, ce|em ustawy jest wprowadzenie identycznego momentu powstania

nadpłaty w podatku dochodowym i w podatku od towarÓw i ustug popzez skreś|enie przepisu

wprowadzającego pÓźniejszy, ,,sztuczny'' i bardzo niekozystny d|a podatnikÓw, moment powstania

nadpłaty w podatku od towarÓw i usług. Umoz|iwi to ochronę podatnikÓw, ktÓrzy obecnie

w pzypadku zadek|arowania podatku w niewłaściwym okresie rozliczeniowym (np. za wcześnie)

są zobowiązani do zapłaty wysokich odsetek za zułoką' Zdaniem projektodawcÓw, pzedmiotowe

rozwiązanie spowoduje wye|iminowanie niesprawied|iwej kary dla pzedsiębiorcÓw' jaką

niewątp|iwie jest obowiązek zaptaty odsetek od zbyt wcześnie zadek|arowanego podatku VAT'

Rada MinistrÓw nie znajduje przeszkÓd do wprowadzenia projektowanego rozwiązania' |ntencja

wprowadzenia takiego rozwiązania jest słuszna, zmierza bowiem do ujednolicenia zasad

za|iczania nadpłaty na poczet za|egłości podatkowych w poszczegÓ|nych podatkach, w pzypadku

złożenia korekty dek|aracji.

W obecnym stanie prawnym art.73 $ 1 pkt 6 ustawy - ordynacja podatkowa stanowi' że nadpłata

w podatku od towarÓw i usług powstaje z dniem złożenia korekty deklaracji' obnizającej wysokość

zobowiązania podatkowego W związku ze zwiększeniem kwoty podatku na|iczonego |ub

obniżeniem kwoty podatku na|eżnego w rozumieniu pzepisÓw ustawy o podatku od towarÓw

i usług. Usta|enie momentu powstania nadpłaty ma istotne znaczenie m. in. przy za|iczaniu

nadpłaty na poczet zaległości podatkowych (art.76a $ 2 ordynacji podatkowej)' usta|aniu terminu

zwrotu nadpłaty (ar1.77 ordynacji podatkowej) oraz pr4 naliczaniu oprocentowania nadpłaty

(art.78 ordynacji podatkowej). PĘektowana zmiana po|egająca na uchy|eniu w art.73 w $ 1 pkt 6

będzie skutkować przesunięciem momentu powstania nadptaty w podatku od towarÓw i usług na

dzieri zaplaty przez podatnika podatku niena|eŹnego |ub w wysokości większej od na|eżnej

(stosownie do art.73 s 1 pkt 1). W konsekwencji, w odniesieniu do zaliczenia nadpłaty na poczet

zaległości podatkowych zastosowanie znajdzie regulacja wynikająca z ar7.76a $ 2 pkt 1 ustawy.

Wyjątek stanowią sytuacje okreś|one w art.76a $ 2 pkt 2 ordynacji podatkowej'

Podkreś|enia w tym miejscu Wymaga, iż w obecnym stanie prawnym pzepisy regulujące

zagadnienia łliązane z nadpłatami, w przypadku korekt deklaracji nie odsyłają do określÓnego



W art.73 $ 1 pkt 6 ordynacji podatkowej momentu powstania nadpłaty' W przypadku bowiem
zlofenia korekty deklaracji' W tym równiez w zakresie podatku od towaróW i usług, zgodnie

z uregu|owaniami pzepisów ań.76a $ 2pkt2, ań.77 s 1 pkt 6 oraz ań.78 $ 3 pkt 3 ordynacji
podatkowej' znaczenie ma data złożenia Wniosku o stwierdzenie nadpłaty, który - na podstawie

ań.75 $ 3.- składa się wraz ze skorygowaną dek|aracją W odniesieniu do zaliczenia nadpłaty
wynikającej z korekty deklaracji (złozonej wfaz z Wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty),
proponowana zmiana nie spowoduje zmiany sytuacji prawnej podatników' Powyzsze oko|iczności
powinny zna|eŹć swoje odzwiercied|enie W uzasadnieniu do projektu, które W tym zakresie jest

niespÓjne z powołanymi wyżej pzepisami ustawy - ordynacja podatkowa'

Mając na uwadze powyŹsze' Rada Ministrów Wyraża akceptację d|a projektu Komisji przy

uwzględnieniu stosownych zmian w jego uzasadnieniu.


