Projekt z dnia 4.12.2007r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)
z dnia

2007r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania
zgłoszenia rejestracyjnego
Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr
54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie określenia podatników
niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. Nr 58, poz. 558) w §1 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
„1) nieposiadający na terytorium kraju siedziby lub stałego miejsca zamieszkania albo stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej, jeŜeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie następujące
czynności:
a) usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku
gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w imporcie towarów,
b) usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczone na rzecz przewoźników
powietrznych

oraz

innych

podmiotów

wykonujących

głównie

przewozy

w

transporcie

międzynarodowym,
c) usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasaŜerów i ładunków oraz inne o
podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych
podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
d) usługi świadczone na obszarze polskich portów morskich, polegające na obsłudze morskich środków
transportu,

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.
Nr 216, poz. 1592).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.113, Nr 90, poz.756, Nr 143, poz.1199 i Nr
179, poz.1484, z 2006r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382.

e) usługi świadczone na obszarze polskich portów morskich, związane z transportem
międzynarodowym, polegające na obsłudze lądowych środków transportu,
f) usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem Ŝeglugi morskiej i śródlądowej oraz
usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów
podejściowych,
g) usługi związane z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11, naleŜących do
armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,
h) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie
PKWiU ex 35.11, oraz ich części składowych,
i)

usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz
ich wyposaŜenia i sprzętu zainstalowanego na nich, uŜywanych głównie w transporcie
międzynarodowym,

j)

inne niŜ wymienione w lit. a-i usługi wykonywane na rzecz podatników, o których mowa w art. 15
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
posiadających siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na
terytorium kraju, lub na rzecz osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15
ustawy, posiadających siedzibę na terytorium kraju,

k) dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008r.

MINISTER FINANSÓW

UZASADNIENIE

Rozporządzenie wydaje się w związku ze zmianą art. 83 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 16 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia
19 września 2007r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom
fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 192, poz. 1382).
Zmiany w ww. przepisie miały na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie
podatku od towarów i usług do przepisów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej i do orzecznictwa
ETS C-382/02 w tym zakresie. Zmiana ta polegała na dostosowaniu pojęć podmiotów wykonujących
głównie przewozy w transporcie międzynarodowym do ww. regulacji.
W związku z tym, zaistniała konieczność ujednolicenia pojęć odnośnie ww. podmiotów w przedmiotowym
rozporządzeniu. Projektowany katalog usług wymieniony w § 1 pkt 1 lit. b-i odpowiada katalogowi usług
wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 7-9, 9a, 11, 14-16. Zmianie uległo brzmienie lit. b, c, d, h w pkt 1 § 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie określenia podatników niemających
obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. Nr 58, poz. 558). Ponadto po lit. d dodano nową
treść lit. e., wynikającą z dodania ww. ustawą z dnia 19 września 2007r. w art. 83 nowego pkt 9a, a w
efekcie zmianę numeracji. Z uwagi na powyŜsze zmiany zaproponowano w przedmiotowym rozporządzeniu
zmianę całego pkt 1 § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004r.
Proponowany termin wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia nie narusza zasady demokratycznego
państwa prawnego i nie powoduje negatywnych skutków dla podatników.
Przedmiot projektowanego rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

