
Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  

oraz ustawy – Ordynacja podatkowa 

projekt z dnia 8 listopada 2018 roku. 

 

 

Poniżej Związek Pracodawców Polska Miedź przesyła tabelaryczne zestawienie uwag do przedmiotowego 

projektu ustawy – wersja edytowalna. 

 

Nr jednostki redakcyjnej: Komentarz 

- w ustawie  

zmieniającej 

- w ustawie  

o VAT 

Art. 1 pkt 2 Art. 5a Zgodnie z tym przepisem - towary i usługi będące przedmiotem 

czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w Nomenklaturze 

Scalonej (CN) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o 

statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej 

(CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce 

publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub 

przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, 

pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury Scalonej (CN) lub symbole 

statystyczne. 

 

W związku z tym, iż: 

 w/w przepis realizuje założenie zbudowania matrycy stawek 

podatku VAT, opartej na Nomenklaturze Scalonej (CN), 

 Nomenklatura Scalona (CN) już dziś wykorzystywana jest na 

potrzeby podatku akcyzowego, 

 Nomenklatura Scalona (CN) podlega corocznym zmianom, 

ważne jest aby z przepisów ustaw: o podatku akcyzowym i o podatku od 

towarów i usług wyraźnie wynikało, że na potrzeby obu tych podatków – 

stosujemy tą samą wersję tej nomenklatury. W innym przypadku 

bowiem – podmioty gospodarcze będą musiały posiadać w systemach 

księgowych dla każdego produktu / towaru dwa numery CN, inną 

kwestią jest ponadto to, że w wielu przypadkach wymagałoby to 

przebudowania systemów księgowych (gdyż obecna wersja systemu na 

ogół umożliwia wprowadzenie jednego numeru CN dla danego produktu 

/ towaru). 

Art. 1 pkt 6 lit. 

d 

Art. 41 ust. 12e Zgodnie z tym przepisem – przepisu art. 41 ust. 12 pkt 2 (dotyczącego 

obniżonej stawki podatku VAT dla robót konserwacyjnych w budynkach) 



nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w 

podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych 

przekracza 50% tej podstawy. 

 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż w praktyce – bardzo często 

przedsiębiorca budowlany przystępuje do wykonania prac, w czasie 

których pojawia się konieczność wykonania robót dodatkowych. Jeśli w 

konsekwencji powyższego: 

 konieczny będzie zakup dodatkowych towarów, niezbędnych do 

wykonania danej usługi, 

 w wyniku tego zakupu – udział towarów wchodzących w skład 

podstawy opodatkowania dla całego zadania przekroczy 50%, 

cena wzrośnie nie tylko o kwotę wynikającą ze spisanego przez strony 

protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych, ale także – o 

różnicę wynikająca ze wzrostu stawki podatku VAT. Powyższe może 

być dużym utrudnieniem, dla tych nabywców, którzy nie będą mogli 

odliczyć powstałej różnicy, bo nie są podatnikami VAT. Dlatego też – 

postuluje się rezygnację z tego zapisu. 

Art. 1 pkt 7 Art. 41a Zgodnie z tym przepisem - wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej 

„WIS”, jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem 

dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów albo świadczenia usług (…). 

 

Proponuje się, aby zakresem działania wiążącej informacji stawkowej 

objąć także nabycia. Ograniczyłoby to po stronie przedsiębiorcy ryzyko 

związane z zakupami potencjalnie zwolnionymi, które jednak przez 

sprzedawcę zostały opodatkowane (oraz z nabyciami przy odwrotnym 

obciążeniu). 

Art. 5 - Zgodnie z tym przepisem – nowelizacja ma wejść w życie w dniu 1 

kwietnia 2019 r. (z określonymi wyjątkami). Z uwagi na czasochłonny 

dla wielu podmiotów proces implementacji nowych stawek do systemów 

księgowych itp. – postuluje się późniejszy termin. 

 

 


