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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 grudnia 2010 r.

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

oraz ustawy o transporcie drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 grudnia

2010 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie

drogowym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 12, w art. 86a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku nabycia:

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

– kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60 % kwoty

podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od

dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak

niż 6.000 zł.",

b) w ust. 2:

- w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2",

- skreśla się pkt 8,
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c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne

używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu,

dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi

przedmiot działalności podatnika.",

d) w ust. 3 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1";

2) w art. 1 w pkt 12, w art. 86a dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,

określić inne niż wymienione w:

1) ust. 2 pkt 5 dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, że pojazd jest

pojazdem specjalnym,

2) ust. 3 dokumenty, na podstawie których można określić dopuszczalną

ładowność pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń)

 – uwzględniając konieczność prawidłowej identyfikacji pojazdu na potrzeby

skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przepisy prawa Unii

Europejskiej.";

3) w art. 1 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) uchyla się załącznik nr 9.";

4) w art. 3 w ust. 1 po wyrazach "pojazdów samochodowych o" dodaje się wyraz

"dopuszczalnej";

5) w art. 3 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy "w załączniku nr 9 do ustawy zmienianej w art. 1"

zastępuje się wyrazami "w załączniku do niniejszej ustawy";

6) w art. 9 w pkt 2 skreśla się wyrazy "pkt 11 lit. a,";
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7) dodaje się załącznik w brzmieniu:

"Załącznik

Wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5
Poz.  Przeznaczenia pojazdów specjalnych

1 Agregat elektryczny/spawalniczy
2 Bankowóz
3 Do prac wiertniczych
4 Koparka, koparkospycharka
5 Ładowarka
6 Do oczyszczania dróg
7 Podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
8 Pomoc drogowa
9 Do zimowego utrzymania dróg

10 Żuraw samochodowy
11 Pogrzebowy

Objaśnienie:
Wykaz dotyczy pojazdów specjalnych, które spełniają warunki i wymagania techniczne
określone dla przeznaczeń tych pojazdów, zawarte w odrębnych przepisach.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Przyjmując poprawkę nr 1, Senat kierował się przekonaniem, iż należy wyraźnie

podkreślić, iż wyłączenie z ograniczenia w odliczaniu podatku od nabywanych samochodów,

dotyczy pojazdów innych niż samochody osobowe.

Poprawka nr 2, polegająca na dodaniu fakultatywnego upoważnienia do wydania

rozporządzenia, ma na celu umożliwienie rozszerzenia katalogu dokumentów, na podstawie

których można  identyfikować pojazdy specjalne oraz określać dopuszczalną ładowność lub

liczbę miejsc innych pojazdów samochodowych.

Przyjmując poprawki nr 3, 5 i 7, Senat stanął na stanowisku, iż należy jednoznacznie

uchylić załącznik nr 9 do ustawy nowelizowanej i przenieść jego treść do ustawy

nowelizującej, ponieważ tylko ta ostania zawiera odesłanie do tego załącznika.

Poprawka nr 4 ma charakter doprecyzowujący.

Poprawka nr 6 ma charakter porządkujący.


