
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre

przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 lipca

2008 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre

przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza do jej tekstu następujące

poprawki:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organie podatkowym – rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego

właściwego:

a) według miejsca zamieszkania podatnika w dniu złożenia przez niego wniosku,

o którym mowa w art. 3 ust. 1, przy czym w przypadku wspólnego wniosku

małżonków mających różne miejsca zamieszkania – naczelnika urzędu

skarbowego wskazanego we wniosku, jeżeli jest on właściwy ze względu na

miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków,

b) według ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed dniem złożenia wniosku, o którym

mowa w art. 3 ust. 1;";

2) w art. 3 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy "w wysokości" zastępuje się wyrazami "do wysokości",

b) w pkt 2 wyrazy "kwotę stanowiącą" zastępuje się wyrazami "kwotę do wysokości

stanowiącej" oraz skreśla się wyraz "należnego";
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3) w art. 3 w ust. 1:

a) w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) umarza zaległość i dokonuje zwrotu za dany rok podatkowy – przy czym

łączna kwota umorzenia zaległości i zwrotu nie może przekroczyć kwoty

stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania

podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania

podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok

podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z pracy zasad określonych

w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym.";

4) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) oświadczenie, sporządzone według ustalonego wzoru, złożone pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające

wysokość:

a) uzyskanych przychodów z pracy,

b) zapłaconego za granicą podatku, jeżeli podatnik był obowiązany do jego

zapłaty

- wykazanych we wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 1;";

5) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwrot następuje:

1) w gotówce;

2) na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej

- w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty

zwrotu.";

6) w art. 5 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Za dzień wypłaty zwrotu uważa się dzień:

1) obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia

przelewu;
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2) złożenia przekazu pocztowego;

3) wypłacenia kwoty zwrotu przez organ podatkowy lub postawienia kwoty

zwrotu do dyspozycji podatnika w kasie.";

7) w art. 5 w ust. 6 w pkt 1 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 albo 2";

8) w art. 7 w pkt 1 wyrazy "2 miesięcy" zastępuje się wyrazem "miesiąca";

9) w art. 11 w ust. 1 wyrazy "o umorzenie zaległości" zastępuje się wyrazami ", o którym

mowa w art. 3 ust. 1,".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników

uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowił

wprowadzić do jej treści 9 poprawek.

Przyjmując poprawkę nr 1, Senat stanął na stanowisku, iż z uwagi na walory

informacyjne ustawy oraz w celu ułatwienia składania wniosków, należy w ustawie wskazać

organ podatkowy właściwy do rozpatrywania wniosków składanych przez podatników, którzy

nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Poprawka nr 3 dotyczy sytuacji, w których podatnik starał się przestrzegać

obowiązujących przepisów i wpłacił należny podatek, ale nie w pełniej wysokości. W takim

przypadku organ podatkowy wyda decyzję, w której określi zwrot w wysokości wpłaconej

kwoty podatku a w stosunku do pozostałej części – umorzy zaległość podatkową.

Poprawka nr 4 ma na celu wyraźne wskazanie, iż w oświadczeniach dołączanych do

wniosków o umorzenie lub zwrot, podatnik potwierdzi nie tylko fakt uzyskania przychodów

oraz fakt zapłaty podatku za granicą, ale również określi wysokość tego przychodu i podatku.

Poprawki nr 5 i 6, analogicznie do rozwiązań funkcjonujących w Ordynacji

podatkowej, mają na celu precyzyjne wskazanie form dokonywania zwrotu oraz określenie

dnia zwrotu, ważnego ze względu na obliczanie ewentualnych odsetek za opóźnienia wynikłe

z winy organu podatkowego.

Poprawka nr 8 skraca do jednego miesiąca termin na złożenie przez podatnika

wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub zwrot podatku i została przejęta przez Senat

na wypadek wydłużenia procesu legislacyjnego ustawy. Ewentualna publikacja ustawy pod

koniec września 2008 r. może doprowadzić do zbiegu dwóch terminów – na złożenie

wniosków przez podatników oraz na wydanie decyzji przez organy podatkowe. Organy

podatkowe rozpatrujące wnioski dotyczące roku 2002 musiałyby wydawać decyzje bez

należytej analizy lub ze świadomym narażeniem budżetu państwa na straty spowodowane

naliczaniem odsetek za opóźnienia w wydaniu decyzji.

Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący.


