Projekt
USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 41 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, do celów poboru
podatku w imporcie określi, w drodze rozporządzenia,
wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 do
ustawy
w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub
Nomenklaturze Scalonej (CN).”;
2) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym
mowa w ust. 1, wynosi 6 % kwoty należnej z tytułu
dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę
zryczałtowanego zwrotu podatku.”;
3) po art. 146 dodaje się art. 146a w brzmieniu:

„Art. 146a. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r.
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4) dodaje się załącznik nr 10 do ustawy w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.
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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.
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