Projekt
z 2008-04-24

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia ...................................
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92
ust. 1, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 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 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn.
zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 2 dodaje się pkt 5-6 w brzmieniu:

„5) związków fosforowych do mieszanek paszowych (PKWiU ex 24.13.32), (CN
2835),
6) chlorku potasu (PKWiU ex 24.15.50-30), (CN 3104 20)”;

2) w § 5a uchyla się pkt 3;
1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756,
Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz.
1187 i Nr 192, poz. 1382.

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1541, Nr
224, poz. 2277 i Nr 273, poz. 2705, z 2005 r. Nr 17, poz. 150, Nr 95, poz. 797, Nr 193, poz. 1617, Nr
218, poz. 1843 i Nr 266, poz. 2239, z 2006 r. Nr 73, poz. 504, Nr 172, poz. 1235 i Nr 245, poz. 1784,
oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1861.

3) w § 37:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kwoty wyraŜone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na
złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
bieŜącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeŜeli
faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej
wystawienia, z zastrzeŜeniem ust.2, 3 i 5.”;
b) dodaje się ust.5 w brzmieniu:
„5. Kwoty wyraŜone w euro wykazywane na fakturze wystawianej przez
Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw
Bezpieczeństwa śeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej
Agencji śeglugi Powietrznej dokumentującej świadczenie usług w zakresie
kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe,
przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyŜowego kursu
zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu
kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę.”.

§ 2.
Przepis § 1 pkt 3 lit. b stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów
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UZASADNIENIE

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.
970, z późn. zm.) związana jest z wygaśnięciem z dniem 30 kwietnia 2008 r. derogacji
umoŜliwiającej stosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 3% dla środków
wykorzystywanych w produkcji rolniczej oraz z potrzebą ujednolicenia stawek podatku
stosowanych dla tych towarów.
Ponadto w związku z przystąpieniem Polski do Eurocontrol i integracji technicznej Polski z
CRCO, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2008 r. oraz zapewnieniem spójności z przepisami
prawa krajowego w zakresie wystawiania faktur, istnieje potrzeba określenia kursu
przeliczenia euro na złote wykazywanego na fakturach w sposób uregulowany przez
Eurocontrol.
PoniŜej omówiono poszczególne zmiany proponowane w projekcie rozporządzenia.

§ 1 pkt 1 i 2 projektu rozporządzenia - zmiany w zakresie opodatkowania niektórych
towarów wykorzystywanych w produkcji rolniczej

Podpisany przez stronę polską Traktat Akcesyjny przewidywał moŜliwość zastosowania
stawki obniŜonej podatku od towarów i usług w wysokości 3% dla dostaw produktów rolnych
oraz towarów i usług, które zwykle stosowane są w produkcji rolnej, z wyłączeniem jednak
tzw. dóbr kapitałowych. Odstępstwo to Polska uzyskała na okres 4 lat, tj. do dnia 30 kwietnia
2008 r. Znalazło to odzwierciedlenie w zapisach art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wykaz towarów i
usług opodatkowanych stawką 3% zawiera załącznik nr 6 do ww. ustawy.
Na podstawie dyrektywy Rady 2007/75/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. Polska uzyskała
moŜliwość utrzymania do 31 grudnia 2010 r. stawki obniŜonej wynoszącej 3%
w odniesieniu do dostaw środków spoŜywczych, o których mowa w pkt 1 załącznika III do
dyrektywy 2006/112/WE, nie została natomiast przedłuŜona moŜliwość stosowania stawki
3% na środki wykorzystywane w produkcji rolniczej.
W związku z powyŜszym proponuje się uchylenie przepisu rozporządzenia obniŜającego
stawkę podatku do wysokości 3% (§ 5a) dla chlorku potasu i jednoczesne objęcie tego towaru
stawką 7%. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe w przypadku chlorku potasu, który ma szerokie
zastosowanie poza rolnictwem, regulacja ta dotyczyłaby wyłącznie chlorku potasu
przeznaczonego do stosowania jako nawóz, jeŜeli jego nabywcą będzie podatnik podatku
rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
Ponadto proponuje się obniŜenie do wysokości 7% stawki podatku VAT dla związków
fosforowych do mieszanek paszowych sklasyfikowanych w PKWiU 24.13.32. NaleŜy
podkreślić, Ŝe obniŜona stawka do 7% dotyczyłaby wyłącznie produktów przeznaczonych do
stosowania jako pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeŜeli ich nabywcą będzie podatnik
podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji
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rolnej. Zatem regulacja ta nie będzie dotyczyć fosforanów sklasyfikowanych w PKWiU
24.13.32 stosowanych poza rolnictwem.
Obecnie przedmiotowe związki opodatkowane są stawką 22%. Wprowadzenie stawki 7%
ujednoliciłoby opodatkowanie tych związków wykorzystywanych do celów rolniczych.
Szacuje się, Ŝe skutki finansowe z tytułu wprowadzenia tych zmian będą się kompensować,
bowiem przewiduje się zwiększenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku z 5% do 6%.

§ 1 pkt 3 projektu rozporządzenia - zmiany w zakresie zasad fakturowania podatku od
towarów i usług przez Eurocontrol w imieniu Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej od
usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty
trasowe
W związku z koniecznością zapewnienia spójności pomiędzy przepisami prawa krajowego
dotyczącymi wystawiania faktur a treścią porozumienia podpisanego w dniu 9 stycznia
2008 r. pomiędzy Eurocontrol (CRCO) a Ministrem Infrastruktury Polski w sprawie zasad
fakturowania podatku od towarów i usług przez Eurocontrol w imieniu Polskiej Agencji
śeglugi Powietrznej, którego treść została zaakceptowana w zakresie zapisów dotyczących
podatku od towarów i usług przez Ministerstwo Finansów, zaistniała potrzeba umoŜliwienia
wystawiania przez Eurocontrol w imieniu Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej z tytułu
świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są
opłaty trasowe, zbiorczych faktur wyraŜonych w euro, według wzoru stosowanego juŜ przez
Eurocontrol w ramach Systemu Opłat Trasowych oraz określenia kursu przeliczania euro na
złote w sposób uregulowany przez Eurocontrol w dokumencie „Warunki stosowania systemu
opłat trasowych oraz warunki uiszczania naleŜności”. PowyŜsze umoŜliwi zmiana dokonana
w § 37 ust.1 i 5 ww. rozporządzenia.
Projektowana zmiana wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia
1 stycznia 2008 r.
Proponowany termin wejścia w Ŝycie niniejszej zmiany spowodowany jest zapewnieniem z
dniem 1 stycznia 2008 r. integracji technicznej Polski z Centralnym Biurem Opłat Trasowych
(CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa śeglugi Powietrznej
(EUROCONTROL) w zakresie fakturowania podatku od towarów i usług przez Eurocontrol
w imieniu Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej oraz nie narusza zasady demokratycznego
państwa prawnego i nie powoduje negatywnych skutków dla podatników.

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

*
*

*

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i
usług zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania do
uzgodnień z członkami Rady Ministrów.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.
Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu zmiany będą oddziaływać na podmioty
działające w rolnictwie oraz na Polską Agencję śeglugi Powietrznej.
2. Wpływ projektowanego aktu prawnego na sektor finansów publicznych, w tym
budŜet państwa i budŜety jednostek samorządu terytorialnego.
Skutki finansowe wprowadzenia tych zmian będą neutralne.
3. Wpływ na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny.
Charakter proponowanych zmian nie powinien wpływać na zmianę układu funkcjonowania
rynku pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz sytuację i rozwój
regionalny.
4. Konsultacje.
Przedmiotowy projekt zostanie równieŜ, równolegle z przeprowadzeniem uzgodnień
międzyresortowych, poddany konsultacjom społecznym z organizacjami zawodowymi
i społecznymi. Równolegle ze skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych projekt
rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
5. Źródła finansowania.
Wprowadzenie w Ŝycie regulacji zawartych w projektowanym rozporządzeniu nie jest
związane z powstaniem nowych tytułów finansowania nakładów.
6. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia w części dotyczącej zmian w zakresie opodatkowania niektórych
towarów wykorzystywanych do produkcji rolniczej jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Natomiast projekt w części dotyczącej zasad fakturowania podatku od towarów i usług przez
Eurocontrol w imieniu Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej od usług w zakresie kontroli
i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, nie podlega harmonizacji.
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