
                                             USTAWA z dn. …..

o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących przychody za wykonywanie 
funkcji biegłego.

Art. 1.
W art. 9 Dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym dodaje 
się ustęp piąty o treści: Art. 119 i 120 Kodeksu Pracy stosuje się odpowiednio.

Art. 2.
W art. 10 Dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym  
dodaje się ustępy o treści:
Ust. 4. Jeżeli biegły jest podatnikiem podatku od towarów i usług wysokość wynagrodzenia 
podwyższa o się o kwotę tego podatku.
Ust. 5. Kwotę podatku od towarów i usług przekazuje się na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego, wraz z zaliczką na podatek dochodowy obciążający wynagrodzenie biegłego w 
kwocie nie podwyższonej o podatek od towarów i usług. 
(W ustępie piątym chodzi o nie płacenie podatku dochodowego od podatku VAT – żeby nie było podwójnego 
opodatkowania oraz żeby ułatwić biegłym życie z przelewami VAT-u.) 

Art. 3. W przypadku biegłych, którzy uzyskali przychody za czynności wykonane w okresie 
w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2008 r., a nie uregulowali należności z tytułu 
podatku od towarów i usług:

1. Nie wszczyna się postępowań podatkowych, a wszczęte (w tym egzekucyjne) 
umarza.

2. Nie wszczyna się postępowań karnoskarbowych, a wszczęte umarza; albowiem 
uznaje się te czyny za nie podlegające karze za przestępstwo skarbowe lub 
wykroczenie skarbowe.

3. Prawomocne skazania uznaje się za niebyłe, a informacje o skazaniu usuwa się z 
Krajowego Rejestru Karnego.

Art. 4. W przypadku biegłych, którzy uzyskali przychody za czynności wykonane w okresie 
w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2008 r., a uregulowali należności z tytułu podatku 
od towarów i usług, organ podatkowy:

1. Umarza zaległości podatkowe za ten okres oraz odsetki za zwłokę.
2. Zwraca kwotę zapłaconego podatku oraz zapłaconych odsetek. Zwrotu dokonuje się w 

gotówce, za pośrednictwem poczty (z pomniejszeniem o koszty przesłania) lub na 
wskazany przez podatnika rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej. 

3. Powyższe decyzje organ podatkowy podejmuje na pisemny wniosek podatnika, 
połączony ze złożeniem korekt zeznań o uzyskaniu w powyżej wymienionym okresie 
przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

4. Decyzje te organ podejmuje bezzwłocznie; nie później jednak niż w terminie 3 
miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy Ustawy o 
podatku dochodowym, Ustawy o podatku od towarów i usług i Ordynacji Podatkowej.  



                                                     - verte-

 Uwaga,

Umorzenie zaległości oraz zwrot stanowią pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na 
zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa wspólnotowego 
dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 


