USTAWA z dnia ………...2021 r.
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. 2021 r.,
poz. 685 z poźn. zm.) wprowadza się następującą zmianę:
W art. 43 ust. 1 dodaje się pkt 42 w następującym brzmieniu:
“42) dostawę energii elektrycznej”

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

W ostatnich miesiącach, a zwłaszcza latach 2020 i 2021 ceny energii drastycznie
wzrosły. Przyczyny tego wzrostu są złożone, ale na pewno można do nich zaliczyć efekt
polityki klimatycznej Unii Europejskiej i drożejących uprawnień do emisji CO2 (dzisiaj to już
ponad 60 EUR/tonę) co w szczególności obciąża polską energetykę, w której ponad 70%
energii pochodzi z węgla. Kolejne przyczyny to wzrost cen węgla, niewystarczająca
infrastruktura po stronie magazynów energii, co dotyczy przede wszystkim energii
odnawialnej, która jest dostarczana nieregularnie do sieci dystrybucyjnej, zwiększony popyt na
energię po pandemii i teraz obserwowany i bardzo odczuwalny skokowy wzrost cen gazu
ziemnego na rynku światowym.
Zaproponowane rozwiązanie to zwolnienie dostaw energii elektrycznej z podatku VAT
czyli “Rachunek za prąd bez VAT”. To proste i konkretne rozwiązanie na galopujące ceny
energii elektrycznej. Wysokie ceny energii są obciążeniem dla gospodarstw domowych, dla
przedsiębiorców i konsumentów. Coraz wyższe ceny energii oznaczają wzrost cen wszystkich
towarów i usług. Dzisiaj kluczowym zadaniem jest ochrona odbiorców zagrożonych ubóstwem
energetycznym zwłaszcza w związku z kryzysem energetycznym, którego doświadczamy nie
tylko w Polsce, ale w całej Europie.
Projekt ustawy nie będzie generował skutków finansowych dla budżetu państwa.
Mniejsze wpływy do budżetu państwa uzupełnione zostaną wpływami ze sprzedaży uprawnień
do emisji (ok. 60 EUR/tona), które stanowią dochód budżetu państwa, od początku roku to
dochód budżetu państwa na poziomie 18 mld zł, do końca roku mogą przekroczyć nawet 23
mld zł.
Projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. Przyczyni się do
wzrostu gospodarczego Polski i pomoże wyjść z kryzysu ekonomicznego, w którym znaleźli
się polscy przedsiębiorcy i polskie firmy z powodu epidemiii, lockdownów i wzrostu kosztów
produkcji. Pozytywnym skutkiem społecznym będzie poprawa budżetów gospodarstw
domowych, które dotknięte są kolejnymi wzrostami cen za energię elektryczną.
Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

