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Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług.



(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 55)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę państwa, otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Witam bardzo serdecznie pana ministra, pana dyrektora i wszystkich członków

naszej komisji.
Przedmiotem naszego posiedzenia będzie rozpatrzenie zgłoszonych w trakcie

debaty plenarnej poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
Jak panowie senatorowie pamiętają, na posiedzeniu naszej komisji złożyliśmy wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek. I ten wniosek zawarty jest w punkcie pierwszym,
oznaczonym rzymską jedynką. W punkcie oznaczonym rzymską dwójką zawarte są
poprawki zgłoszone na posiedzeniu plenarnym przez senatora Dobkowskiego. Zostały
one omówione przez Biuro Legislacyjne, a wszystkie wątpliwości dotyczące tych po-
prawek, jak również ich zalety, były przedstawione na posiedzeniu plenarnym. Po-
prawki senatora Dobkowskiego generalnie zmierzają do tego, aby wprowadzić zasadę,
że kwota 150 tysięcy zł będzie obowiązywała już od 1 stycznia 2010 r. Rząd, z powo-
dów, że tak powiem, budżetowych, proponuje tę kwotę 150 tysięcy zł przyjąć w ro-
ku 2011. Pozostałe poprawki senatora Dobkowskiego są poprawkami legislacyjnymi,
przygotowanymi przez Biuro Legislacyjne.

Stanowisko rządu w sprawie tych poprawek?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

My jednak proponujemy przyjęcie tego projektu ustawy bez poprawek, w takiej
formie, w jakiej to uchwali Sejm.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Bez poprawek.
Czy senator wnioskodawca chciałby jeszcze uzasadnić swoje wnioski?

Senator Wiesław Dobkowski:

Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że ja rozumiem pośpiech dotyczący tego te-
matu, ale niektóre… Jeżeli chodzi o tę poprawkę, w myśl której rozkłada się na dwa
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lata okres dojścia do kwoty 150 tysięcy, to jest to sprawa, powiedzmy… Wiadomo, że
tutaj chodzi o budżet. Jednak w przypadku tej drugiej poprawki chodzi o jakość prawa
stanowionego i uważam, że tu należy przedkładać jakość nad szybkość. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania. Głosować będziemy w ten sposób, że najpierw

zagłosujemy nad wnioskiem najdalej idącym, a więc nad wnioskiem o przyjęcie usta-
wy bez poprawek. Jeżeli ten wniosek zostanie odrzucony, to będziemy głosowali nad
poprawkami zgłoszonymi przez pana senatora Dobkowskiego. Czy jest zgoda w tej
sprawie? Tak.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (5)
Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został przyjęty.
(Senator Wiesław Dobkowski: Składam wniosek mniejszości.)
Pan senator Dobkowski wspólnie z panem senatorem Karczewskim składają

wniosek mniejszości. Czy on dotyczy wszystkich poprawek, czy tylko…
(Senator Wiesław Dobkowski: Wszystkich poprawek.)
Tak więc wniosek mniejszości będzie obejmował wszystkie poprawki zawarte

w punkcie oznaczonym rzymską dwójką. Wniosek będzie prezentowany przez pana
senatora Dobkowskiego.

(Senator Wiesław Dobkowski: Tak, dojdzie do prezentowania.)
Dobrze. Przecież zawsze do tego dochodzi.
Bardzo dziękuję panu ministrowi, dziękuję również panom senatorom.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 59)
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