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 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna 
"Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi 
projekt ustawy: 

 

 - o zmianie ustawy - Ordynacja 
podatkowa. 

 
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy 

został upoważniony poseł Mirosław Sekuła. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 
 

(-) Janusz Palikot 
  

 



 

 

projekt 
 

USTAWA 
z dnia                 2008 r. 

 
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z 
późn. zm.1)) w art. 73 w § 1 w pkt 5 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6. 

 
Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, 

poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 
1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671. 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

1.Wyjaśnienie celu ustawy. 

 Celem ustawy jest wprowadzenie identycznego momentu powstania nadpłaty w 

podatku dochodowym i w podatku od towarów i usług poprzez skreślenie przepisu 

wprowadzającego późniejszy „sztuczny” i bardzo niekorzystny dla podatników moment 

powstania nadpłaty w podatku od towarów i usług (dalej podatek VAT). Umożliwi to ochronę 

podatników, którzy obecnie w przypadku zadeklarowania podatku w złym okresie 

rozliczeniowym (np. za wcześnie) są zobowiązani do zapłaty wysokich odsetek za zwłokę. 

 

2. Przedstawienie stanu obecnego. 

 W obecnym stanie prawnym różny jest moment powstania nadpłaty w podatku 

dochodowym od osób prawnych i podatku VAT. W przypadku nadpłaty w podatku VAT 

powstaje ona nie z dniem zapłaty zawyżonego podatku, ale co do zasady z dniem złożenia 

korekty deklaracji. Takie uregulowanie powoduje, że niemożliwe jest zaliczenie nadpłaty w 

podatku VAT na poczet zaległości podatkowej na dzień zapłaty zawyżonego podatku ale 

dopiero na dzień złożenia korekty deklaracji. Oznacza to, że podatnicy, którzy zadeklarowali 

podatek VAT należny w złym okresie rozliczeniowym, np. za wcześnie, są obowiązani do 

zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości za kolejny okres naliczanych aż do momentu złożenia 

korekty deklaracji za miesiąc powstania nadpłaty, podczas gdy Skarb Państwa dysponował 

środkami pochodzącymi z nadpłaconego podatku przez cały ten okres już od momentu jego 

wpłaty przez podatnika. 

 

3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym. 

 Projektowana zmiana przewiduje, że nadpłata w podatku od towarów i usług będzie 

powstawać z dniem dokonania zapłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od 

należnej. Wyeliminuje to konieczność zapłaty odsetek za zwłokę w sytuacji, gdy Skarb 

Państwa nie poniósł uszczerbku, a podatnik dokonał zapłaty podatku VAT we wcześniejszym, 

korzystniejszym dla budżetu, terminie. Również w przypadku, kiedy podatnik pomniejszył 

VAT należny o VAT naliczony za wcześnie (np. w dacie wystawienia a nie otrzymania 

faktury), odsetki od zaległości podatkowej w miesiącu przedwczesnego odliczenia naliczane 



byłyby jedynie do momentu zapłaty podatku w wysokości wyższej od należnej za kolejny 

okres rozliczeniowy, a nie do momentu złożenia korekty deklaracji jak to ma miejsce obecnie.  

 

4. Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. 

 Przedmiotowy projekt spowoduje wyeliminowanie niesprawiedliwej kary dla 

przedsiębiorców, jaką niewątpliwie jest obowiązek zapłaty odsetek od zbyt wcześnie 

zadeklarowanego podatku VAT. Projekt tym samym ułatwi działalność gospodarczą, bowiem 

przedsiębiorcy nie będą bać się konsekwencji zbyt wczesnego zadeklarowania podatku VAT, 

a odsetki od zaległości podatkowej w wyniku zbyt wcześnie odliczonego podatku naliczonego 

będą naliczane jedynie za okres, kiedy Skarb Państwa poniósł rzeczywisty uszczerbek, czyli 

do chwili nadpłacenia podatku przez podatnika za okres następny.  

Skutki finansowe natomiast należy rozpatrywać z dwóch stron: z jednej Skarb 

Państwa straci część wpływów z odsetek, jednak z drugiej Skarb Państwa może uzyskać do 

budżetu wpływy od przedsiębiorców, którzy mogą skalkulować, z ostrożności, podatek 

wcześniej aniżeli do tej pory w związku z brakiem ryzyka związanego z wcześniejszą zapłata. 

Dodatkowo, każde ułatwienie dla przedsiębiorców ujęte w przepisach prawa powoduje 

dodatkowe wpływy do budżetu zarówno poprzez zwiększenie ilości transakcji przez 

przedsiębiorców, jak i poprzez napływ zewnętrznych inwestorów, co w każdym przypadku 

powoduje zwiększenie wpływów do budżetu Skarbu Państwa.  

 Skutki prawne polegają przede wszystkim na umożliwieniu organom podatkowym, w 

wyniku prowadzonego postępowania o stwierdzenie nadpłaty, zaliczenia nadpłaty na poczet 

zaległości podatkowych na moment zapłaty przez podatnika nienależnego lub wyższego od 

należnego podatku VAT oraz na obliczanie odsetek od zaległości podatkowej, na poczet 

której zaliczana jest nadpłata, do momentu faktycznego nadpłacenia podatku przez podatnika, 

a nie do dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją, z 

której wynika kwota tej nadpłaty. 

 

5. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa europejskiego. 

 
 

 

 

 



Warszawa, 21 lipca 2008 r. 
 
 

BAS – WAEM – 1965/08 
 
 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Mirosław Sekuła) 

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 
 
 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zmianami). Zmiana 
polega na uchyleniu art. 73, par. 1 pkt 6 tej ustawy. 
 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Proponowana zmiana dotyczy m. in zagadnień związanych z opodatkowaniem 
podatkami pośrednimi (korekta deklaracji VAT). Zagadnienia dotyczące 
opodatkowania podatkami pośrednimi są przedmiotem regulacji prawa Unii 
Europejskiej jako podlegające harmonizacji na poziomie unijnym zgodnie z art. 
93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Podstawowe znaczenie ma 
w tym przypadku dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 
11.12.2006 r. s. 1, ze zmianami; dalej: dyrektywa 2006/112). 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii 
Europejskiej 
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z postanowieniami dyrektywy 2006/112. 
 
 
 



4. Konkluzje 
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa nie jest 
sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

 
 Michał Królikowski 

 
 
 
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatek VAT, podatki 
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Warszawa, 21 lipca 2008 r.  
 

BAS – WAEM – 1966/08 
 
 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej 

 
 

Opinia 
w sprawie, czy komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy  - Ordynacja 
podatkowa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Mirosław Sekuła) jest 

projektem wykonującym prawo Unii Europejskiej 
 
 
Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zmianami). Zmiana 
polega na uchyleniu art. 73, par. 1 pkt 6 tej ustawy. 
 
Projekt ustawy nie jest projektem wykonującym prawo Unii Europejskiej. 

 
 
 

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

 
 Michał Królikowski   

 
 
 
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatki, VAT   
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SAD NAJWYZSZY

BIURO STUDIOW I ANALIZ

Pl. Krasiiskich Z416, 00.951 Warszawa

BSA l l l  '021-120/08

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

nadeslanego przy pi6mie Zastqpcy Szefa Kancelarii Selmu p. Lecha Czapli z

dnia 25 lipca 2008 r. nr PS - 202108

Proponowana przez Komisje NadzwyczajnE ,,Ptzyiazne Paistwo' do spfaw

zwiqzanych z ogfaniczeniem biurokracji, zgloszona Marszalkowi Sejmu przy pismie

PrzewodniczAcego tej Komisji posla Janusza Palikota z dnia 26 czerwca 2008 r', nr

NPP- 020 - 46 - 2008 propozycja zmiany ustawy - Ordynacja podatkowa, w cz€sci

dotyczqcej art. 73 S 1 tei ustawy przez zastqpienie koiczqcego pkt 5 tego przeplsu

6rednika kropke i skreslenie (uchylenie) pkt 6 w art. 73 S 1 nie wydaje sie prowadzi6

do osiagniecia celu, jaki zostal szeroko przedstawiony w uzasadnieniu

przedlozonego projektu, a takze ignoruje fakt, iz do majacego byc uchylonym pkt 6 w

S 1 art.73 odsyla siq w niektorych innych przepisach Ordynacji podatkowej

Art. 73 Ord. pod. w calo6ci, z majEcym ulec uchyleniu pkt 6 w S 1 , slanowi' co

nastepuje:

Att. 73. 6 1. Nadplata powstaie, z zastrze2eniem 6 2, z dniem:
1) zaplaty ptzez podatnika podatku nienaleznego lub w wysokosci wiQkszel od

naleznel;
2) pobrania przez platnika podatku nienaleznego lub w wysokoSci wiekszej od

naleznel:
3) zaplaty przez platnika lub inkasenta nale2no'ci wynikaiEcej z decyzji o jego

odpowiedzialnosai podatkowei, jeieli nalezno'C ta zostala okreSlona nienaleznie
lub w wysoko'ci wiQkszei od nale2nei;

4) wplacenia przez platnika lub inkasenta podatku w wysokoSci wiQkszei od
ti/ysoko Sci pab rcnego pcdatk u;

5) zaplaty pEez osobe fEeciE lLlb spadkobierce nale2noici wynikajEcej z decyzlt a
odpawiedzialnosci podatkowel lub decyzii ustalaiqcei wysokol1 zobowiqzana
podatkowego spadkodawcy, je2eli na ezno'C ta zostala okreSlona nienaleznie lub
w wysohasc, ^iehs/el od nalPznej:



6) zlozenia korektv deklaracii w podatku od towar6w i usluq abnizaiacei wvsoko$C
zobowiazania podatkoweqo. w zwiazku ze zwiekszeniem kwotv podatku
naliczoneao lub obnizeniem kwolv Dodatku naleZneao w rozumieniu pnepisow a
podatku od towar6w i usluq.
5 2. Nadplata powstaje z dniem zlo2enia:

1) zeznania rocznego - dla podatnik6w podatku dochodowego;
2) deklaracji podatku akcyzowego - dla podatnik6w podatku akcyzowego:
3) deklaracji o ti/platach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowycli spolek

Skarbu Pahstwa i przedsiebiorstw pahslwowych.

Wyda.je sie, 2e zdaniem autorow projektu proponowany przez nich do

skreslenia (uchylenia) art. 73 S 1 pkt 6) Ofdynacji podatkowej stanowi lex specialis w

stosunku do art. 73 S 
'1 pkt 1) tej ustayvy, a w konsekwencji, Ze ewentuajne uchylenje

ww. pkt. 6 sprawi, i2 do nadptat w zakresie podatku od towar6w i uslug bedzie miala

zaslosowanie regula z art. 73 S 1 pkt 1). Stanowisko takie jest dopuszczalne, lecz

ewentualna, korzystna dla podatnikdw zmiana, bedzie miala zastosowanie tylko do

nadplat powslalych po dniu wejScia w zycre proponowaneJ zmiany, a rre rownreT

obecnych,,,niezrealizowanych" jeszcze nadplat. Autorzy projektu nie proponujE

przepisu przejsciowego, ktory pozwalalby na odmjenne ustalenie.

Faktem jest, ze w uzasadnieniu przedlozonego pfojektu nie przeprowadza sig

zadnej analizy przyczyn wprowadzenia ww. przepisu o charakterze lex specialis i
jego, negatywnego dla podatnikow, rczszetzenia z dniem 1 wrzesnia 2005 f.
prawdopodobnie pod wplywem korzystnego dja podatnik6w orzecznictwa sad6w

administracyjnych, kt6rego przykladem jest wyrok NSA w Warszawie z dnia

24.10 2006 {., I FSK 36/06, LEX nr 280366, z ktorego wynjkalo miedzy innymi, Ze

,,W stanie prawnym obowiqzujqcym od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2005 r.,

w sytuacji zloZenia pzez podatnika korekty deklaracji podatkowych w podatku od

towar1w iuslug za dwa okresy rozliczeniawe iw wyniku tego stwierdzenia nadplaty w

tym podatku w wyniku obnizenia wysoko'ci zaplaconego zobowiEzania
podatkowego, w zwiEzku z obnizeniem kwaty podatku naleZnego za pierwszy z tych

okres6w (art. 73 S 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), ptzy jednoczesnym powslaniLl

zaleglo'ci podatkowej, w tym podatku za p62niejszy okres rozliczeniowy - zaliczenie

nadplaty na poczet tej zaleglo9ci podalkowej naslepowalo na podslawie aft.76a S 1

pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.) - z dniem

poLvstania nadplaty w rozumieniu ad 73 S 1 pkt 1 lej uslawy "

W tej sytuacji nie mozna wykluczyc, 2e postulowana analiza przyczyn

wpro',vadzenia majqcego ulec uchylenju przepisu o charakterze lex specjalis, a takZe



przyczyn jego, negatywnego dla podatnik6w, rozszetzenia z dniem 1 wrzesnia 2005

r., moglaby doprowadzii do jeszcze innych wnioskdw i propozycji niz te, jakim dano

wyraz w przedlozonym do zaopiniowania projekcie.

Wydaje sie, Ze proponujac danq zmiang nie powinno sie abstrahowa6 od

ryzyka powstania mylnego przekonania, Ze po stronie organu podatkowego

zaistnieje obowiEzek zwrotu nadplaty z mocy samego prawa w przypadkach, kt6re

do tej pory byty (sq) regulowane ad. 76 S I pkt 6) Ord. pod. w sytuacji, gdy faktem
jest, i2 samo stwierdzenie nadplaty wymaga upzedniego zloZenia przez podatnika

wniosku o sh,,r'ierdzenie nadplaty razem z deklaracjq korygujAca, a w danym wypadku

takze wydania decyzji okreslajAcej wysokosc takiej nadplaty (por. w szczeg6lnosci

art. 74a ustawy).

Autorzy projektu nie wydajE siQ tez uwzgledniai faktu, Ze ustawa odrQbnie

reguluje kwestie terminu wydania decyzji o stwierdzeniu nadplaty, terminu jej

rcalizaqi, a tak|e momentu, od ktorego ma miejsce oprocentowanie nadplaty wedlug

stawek wlasciwych dla zaleglosci podatkowych r62nicujEc tozwiIzania w spos6b

nawiEzujEcy do ,,2r6dla nadplaty". W tym stanie rzeczy, wydaje sie, ewentualna

likwidacja odrebnego ,,2r6dla nadplaty" powinna byi polEczona z ocen4 czy

odpowiedniej zmiany nie wymagajE takze niekt6re dalsze przepisy ustawy zawarte w

fozdziale I pt.,,Nadplata".

Reasumujqc wypada stvvierdzio, Ze sama propozycja zmiany Ordynacji

podatkowej w spos6b korzystny dla podatnika zasluguje na rozwazenie, lecz sposob
jej przeprowadzenia wymaga ponownego zastanowienia.

Warszawa. dnia 12 sieronia 2008 r.
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Szanowny Panie Ministrze

W nawi4zaniu do przeslanego przy pi6mie nr PS 202/08 z dnia 29 Lpca
2008 r. projektu ustawy o zmianie ustawy - Orrlynacja podatkowa - uDrzermie
zawiadamiam. ie lirajowa Rada Radc6v; Ptawnych nie zglasza uwag do tego projektn.
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Pan
Iech Czapla
ZastQpca Szefa
Kancelarii Sejmu
d. Wiejska a/6/8
oo-9o2 Warszawa
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W imieniu lGijowej Rady Bieglych Rewldent6w bar&o serdecznie dzigkuiq za
ptzeslanie projek6w:

. komisjnego projektu ustawy o zmiauie ustawy o kootroli skarbowej _
przedstawiciel wnioskodawc6w posel Hama Zdanowska
C)ismo z 25.o7.2oo9 r.; znak: ps_19log);

. senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodovvym od
os6b fizycznych - przedstawicier wnioskodawc6w seqator Henryk wozniak
(pisDo z 25.07.2oo9 r.; zlak: pS-zor/og);

' komisyjnego projektu wtawy o zmiarie'stawy o poda&u od towar6w i wlug
- przedstawiciel wnioskodawc6w posel Marek Wihiski (pismo
z 25.07.2oo8 r; znak: pS_r96log);

' komisyjnego projektu usta$/y o zmianie trstawy o podatku od towar6w i uslug
- pruedstawiciel wnioskodawc6w posel pawel poncyliusz
(pismo z 25.oZ.2og8 r.; znak: ps_l95/og);

:

przedstawiciel wnioskodawcow posel Miroslaw Sela a
{p1smo z 2'.o7.2oo8 r.; znak: pS_z6z/o8);

KRAJowa lzM hEcLycD R[}lrDrm6tl
al. Jana Palvla ll 80, 00 t75 Warszawa, ret. (0_22) 637 30 gl-83, hks (G22) 63? 30 B4

smail: selmtariat@kibr.0rg.pl, bium@kibr.0rg.pl, h p://*vw.k jbr.org.pl



seDackiego projekhl ustauy o zmiarie ustawy o racbunkowo6ci -

przedstawiciel wnioskodawc6w senator Stanislaw Bisztyga (pismo

z 25.o7.2oo8 r.; znal: PS-2o4/o8);

komisyjnego projektu ustav,ry o zmianie ustawy o podatku od towar6w i uslug
- przedstawiciel wnioskodawc6w posel Miroslaw Sekula (pismo

z28.oZ.zoog r.i z\ak: PS-2o6/oB).

Jedaocze3nie pragng poinformowad, ie l0ajowa Izba Bieglych Rewidelt6w nie

zglasza uwag do ww. projekt6w.
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