Projekt z dnia 13 lutego 2018 r.
USTAWA
z dnia ………….
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 w pkt 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„pierwszym zasiedleniu − rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu
nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne,
budynków, budowli lub ich części, po ich:”;

2)

w art. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem
trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych
odcinków dróg podatkowi nie podlega import towarów na terytorium kraju z tego państwa
trzeciego wykorzystywanych do budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub
wspólnych odcinków dróg, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja
Rady upoważniająca do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit.
d dyrektywy 2006/112/WE.”;

3)

w art. 14:
a)

w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o
ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, nie później niż
w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień
rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających
opodatkowaniu.”,

b)

1)

ust. 9b otrzymuje brzmienie:

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawę
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

–2–
„9b. W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na
podstawie złożonej deklaracji podatkowej oraz złożonych nie później niż w dniu
złożenia tej deklaracji:
1)

umowy spółki, aktualnej na dzień rozwiązania spółki;

2)

wykazu rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę
na terytorium kraju lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.”,

c)

w ust. 9e zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy złożono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, ale w wykazie
rachunków, o którym mowa w tym przepisie, nie podano rachunków wszystkich
byłych wspólników, do depozytu składana jest kwota zwrotu różnicy podatku w
części przypadającej byłemu wspólnikowi, którego rachunku nie podano.”;

4)

w art. 32 w ust. 4 wyrazy „5%” zastępuje się wyrazami „25%”;

5)

w art. 33:
a)

ust. 13 otrzymują brzmienie:
„1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są
obowiązani do obliczenia i wykazania w:
1)

zgłoszeniu celnym lub

2)

rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w
odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów
unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1 z późn. zm.2),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2446”, w przypadkach, o których mowa
w art. 324 i art. 325 rozporządzenia 2015/2447

 kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem
art. 33b.
2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym lub w rozliczeniu
zamknięcia kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu
celno-skarbowego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości.

2)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz.
UE L 87 z 02.04.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 111 z 27.04.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 16.08.2016, str.
4, Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 164 oraz Dz. Urz. UE L 146 z 08.06.2017, str. 10 i 13.
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3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia podatnik może
wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej
podatek w prawidłowej wysokości.”,
b)

w ust. 7a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) art. 115 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia 2015/2446”;

6)

w art. 33a:
a)

uchyla się ust. 4,

b)

w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepisy ust. 2−3 stosuje się odpowiednio.”,

c)

w ust. 12 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepisy ust. 2−3, 6, 7 oraz 9−11 stosuje się odpowiednio.”;

7)

w art. 33b w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) specyfikę odprawy scentralizowanej;”;

8)

w art. 37 w ust. 1aa:
a)

w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) złoży wniosek o dokonanie sprostowania zgłoszenia celnego lub rozliczenia
zamknięcia, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia
celnego lub rozliczenia zamknięcia, oraz
b) uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie
zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia kwotę podatku wraz z
odsetkami;”,

b)

w pkt 2 po wyrazach: „zgłoszenia celnego” dodaje się wyrazy „lub rozliczenia
zamknięcia”;

9)

w art. 43 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) działalność w zakresie gier hazardowych, podlegającą przepisom o grach
hazardowych;”;

10) w art. 87:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Prawo do obniżenia o różnicę podatku nie przysługuje, jeżeli organ
podatkowy udowodni, że obniżenie kwoty podatku należnego za następne okresy o
różnicę podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi lub
osobę trzecią, skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika.”,

b)

w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym potwierdzenie zapłaty należności, o
których mowa w pkt 1 lit. a, nie później niż w dniu złożenia deklaracji,”;
11) w art. 96:
a)

w ust. 9a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których
mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży ani nabycia
towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub”,

b)

ust. 9e otrzymuje brzmienie:
„9e. Przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie
sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało,
zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności
gospodarczej.”,

c)

ust. 9h otrzymuje brzmienie:
„9h. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o
którym mowa w ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności
składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik złoży brakujące deklaracje.
Przywrócenia dokonuje się na wniosek podatnika złożony w terminie dwóch
miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.”,

d)

dodaje się ust. 9ha w brzmieniu:
„9ha. Przepis ust. 9h stosuje się również w przypadku, w którym w złożonych
deklaracjach nie została wykazana sprzedaż ani nabycie towarów lub usług z
kwotami podatku do odliczenia, i okoliczność ta wynika, zgodnie z wyjaśnieniami
podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.”,

e)

uchyla się ust. 9j;

12) w art. 97 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1−3, złoży za kolejne 3
miesiące lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie
wykazał sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,
naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika
VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu.”;
13) w art. 103 w ust. 5a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, podatnik jest obowiązany, bez wezwania
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naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek
urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego:”;
14) w art. 105b w ust. 1 w pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy składał deklaracje, o których mowa
w art. 99 ust. 1, 2 lub 3”;
15) w art. 106b dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy
rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji
podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą
którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się
wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.
5. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 4,
organ

podatkowy

ustala

dodatkowe

zobowiązanie

podatkowe

w

wysokości

odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób
fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe
albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”;
16) w art. 109 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. W przypadku ujęcia przez podatnika, o którym mowa w ust. 3, w ewidencji
wystawionej dla niego faktury niezawierającej numeru, za pomocą którego jest on
zidentyfikowany na potrzeby podatku, dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem,
który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby
podatku, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie w wysokości odpowiadającej
100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które
za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za
przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”;
17) w art. 112b:
a)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej w
przypadkach, o których mowa w:”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podatnik skorygował
deklarację zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
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Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.3) i wpłacił kwotę
zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, wysokość
dodatkowego

zobowiązania

podatkowego

wynosi

15%

kwoty

zaniżenia

zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu
podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za
następne okresy rozliczeniowe, objętego tą korektą deklaracji.”;
18) w art. 112c we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt
1” zastępuje się wyrazami „w art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a”;
19) w art. 113 w ust. 13:
a)

w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) następujących towarów:
–

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26);

–

urządzeń

elektrycznych

i

nieelektrycznego

sprzętu

gospodarstwa

domowego (PKWiU 27);
–

maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28)

– w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania
umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;”,
b)

w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) ściągania długów, w tym factoringu;”,

20) w art. 116:
a)

w ust. 2 uchyla się pkt 3,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Faktura VAT RR może być, wyłącznie za zgodą dostawcy, wystawiana,
podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. Przez zawarcie czytelnych
podpisów lub podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury RR
w formie elektronicznej, określonych w ust. 2 pkt 13, rozumie się opatrzenie
dokumentu, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR rozumie się
jej przesłanie w formie elektronicznej.”,

3)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 88, 244,
379, 708, 768, 1086, 1321, 2409 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.
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c)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Oświadczenie określone w ust. 4 może być wystawiane, podpisywane i
przesyłane w formie elektronicznej. Przez zawarcie czytelnego podpisu składającego
oświadczenie w formie elektronicznej określonego w ust. 4 rozumie się opatrzenie
dokumentu

przez

składającego

oświadczenie

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym. Przez przekazanie nabywcy oryginału oświadczenia rozumie się
jego przesłanie w formie elektronicznej.”,
d)

w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zapłata

należności

za

produkty

rolne,

obejmująca

również

kwotę

zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika
ryczałtowego lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, której jest on członkiem;”;
21) w załączniku nr 13 do ustawy:
a)
10

poz. 10 otrzymuje brzmienie:
Paliwa ciekłe, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne

b)

uchyla się poz. 11.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 201, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 72 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli organ podatkowy udowodni, że
dokonanie zwrotu kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, którego
ciężar został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią,
skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika.”;

2)

w art. 76b w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Przepisy art. 72 § 3, art. 76, art. 76a, art. 77b, art. 79 i art. 80 stosuje się odpowiednio
do zwrotu podatku.”;

3)

po art. 274c dodaje się art. 274d i art. 274e w brzmieniu:
„Art. 274d. Organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem
podatkowym, kontrolą podatkową lub czynnościami sprawdzającymi w zakresie

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428,
1649, 1537 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.

–8–
określonym w art. 72 § 3, może żądać od nabywcy towarów i usług lub osoby trzeciej
przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie ciężaru podatku. Przepis art.
274c § 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 274e. Przepis art. 274c § 2 i art. 274d zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio
w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.”;
4)

w art. 298 po pkt 6e dodaje się pkt 6f w brzmieniu:
„6f) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki  w zakresie niezbędnym do udzielania lub
cofania koncesji.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2344) w art. 63 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w
brzmieniu:
„4) kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r.
poz. 62 i 86) złożona w formie, o której mowa w art. 105b ust. 3 pkt 1 lub 3 tej
ustawy, oraz odsetki od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej złożonej w formie, o
której mowa w art. 105b ust. 3 pkt 1 tej ustawy  w części przeznaczonej na zapłatę
podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę w związku z
dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do tej ustawy
oraz na pokrycie powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości
podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137):
1)

w art. 48 w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego
paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne,
na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na rzecz którego nabywane są te
paliwa, łącznie spełnia następujące warunki:”;

2)

w art. 59 w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw
ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne, na rzecz
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innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na rzecz którego nabywane są te paliwa,
łącznie spełnia następujące warunki:”;
3)

w art. 78 w ust. 7a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Warunkiem dokonania przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, nabycia
wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
− Prawo energetyczne, jest posiadanie:”;

4)

art. 78a otrzymuje brzmienie:
„Art. 78a. Podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1, nie może dokonywać nabycia
wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
− Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz.

220 z późn. zm.5)) w art. 3 w pkt 3b część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– określone w załączniku B rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.
Urz. UE L 304 z 14.11.2008 r., str. 1, z późn. zm.), niezależnie od ich przeznaczenia,
których szczegółowy wykaz ustanawiają przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 6;”.
Art. 6. Przepisu art. 105b ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje się do
podmiotów, które na dzień 1 lipca 2018 r. są wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 105c
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 7. Przepisu art. 106b ust. 4 i 5 oraz art. 109 ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, nie
stosuje się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej
przed dniem 1 lipca 2018 r.
Art. 8. Do informacji, o których mowa w art. 48 ust. 10 i art. 59 ust. 9 ustawy zmienianej
w art. 4, składanych za okresy poprzedzające dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 138s ustawy
zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 4, jednak nie dłużej niż do dnia 31
grudnia 2018 r.

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 791, 1089, 1387 i
1566 oraz z 2018 r. poz. 9 i 138.

– 10 –
Art. 10. 1. Podmioty prowadzące przed dniem 1 lipca 2018 r. działalność polegającą na
wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie
paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, w rozumieniu ustawy zmienianej
w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które na jej podstawie są obowiązane do
uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, składają wniosek o udzielenie lub
zmianę koncesji w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r.
2. Podmioty, które złożyły wnioski zgodnie z ust. 1 lub uzupełniły wnioski w
wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie, w sposób spełniający
wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 5 warunki, do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku mogą prowadzić działalność na zasadach
dotychczasowych.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nieuzupełniony w wyznaczonym przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą
zmienianą w art. 5 warunki, pozostawia się bez rozpoznania.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia wniosku.
Art. 11. 1. Podmioty dokonujące przed dniem 1 lipca 2018 r. przywozu paliw ciekłych w
rozumieniu ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które na jej
podstawie są obowiązane do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o którym
mowa w art. 32a ustawy zmienianej w art. 5, składają wniosek o wpis do tego rejestru w
terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r.
2. Podmioty, które złożyły wnioski zgodnie z ust. 1 lub uzupełniły wnioski w
wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie, w sposób spełniający
wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 5 warunki, do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku mogą prowadzić działalność na zasadach
dotychczasowych.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nieuzupełniony w wyznaczonym przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą
zmienianą w art. 5 warunki, pozostawia się bez rozpoznania.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia wniosku.
Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
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