
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 września

2009 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadza do jej tekstu

następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 7, w art. 28a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:

a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa

w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez

względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest

zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;";

2) w art. 1 w pkt 10 w lit. b:

a) w ust. 1e w pkt 1 wyrazy "korektę wniosku o zwrot podatku" zastępuje się wyrazami

"zmianę tej proporcji oraz dokonuje odpowiedniej korekty kwot podatku do zwrotu

wynikającej ze zmiany tej proporcji",

b) w ust. 1l:

- w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "we wniosku o zwrot podatku od wartości

dodanej",

- w pkt 1 wyrazy "korektę wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej" zastępuje

się wyrazami "zmianę tej proporcji oraz dokonuje odpowiedniej korekty kwot

podatku do zwrotu wynikającej ze zmiany tej proporcji".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług,

postanowił wprowadzić do jej tekstu dwie poprawki.

Poprawka nr 1 doprecyzowuje pojęcie podatnika w celu objęcia jego zakresem

podmiotów gospodarczych w państwach trzecich, w których nie ma podatku od wartości

dodanej lub podatku o podobnym charakterze. Zdaniem Senatu, z definicji tej należało także

wyłączyć podmioty publiczne, chyba że wykonują one czynności na podstawie umów

cywilnoprawnych.

Poprawka nr 3 ma na celu doprecyzowanie czynności jakie jest obowiązany podjąć

podatnik w przypadku zmiany proporcji w jakiej towary lub usługi związane są z

wykonywaniem czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Podatnik

będzie obowiązany do uwzględniania zmiany proporcji oraz do dokonania korekty, a nie do

"uwzględnienia korekty wniosku".


