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SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 8 listopada 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej

(-) Jacek Włosowicz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych

1) w art. 1 w pkt 6 w lit. a w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 6 otrzymuje"

zastępuje się wyrazami "pkt 6 i 7 otrzymują" oraz po pkt 6 dodaje się

pkt 7 w brzmieniu:

"7) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d.";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

2) w art. 1 w pkt 8 w lit. h, w ust. 4d w zdaniu wstępnym po wyrazach "w

państwie członkowskim Unii Europejskiej" dodaje się wyrazy "lub w

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

3) w art. 1 w pkt 10, w art. 15a:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych, o których

mowa w ust. 2 i 3, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie

zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs

średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia

roboczego poprzedzającego ten dzień.",

b) w ust. 5 w zdaniu pierwszym po wyrazach "Narodowy Bank Polski"

dodaje się wyrazy "z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego

dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty",

c) w ust. 6 wyrazy "ust. 2-4" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5.

4) w art. 1 w pkt 11 po lit. a dodaje się lit ... i ... w brzmieniu:

"...) po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:

"2e. Przepisy ust. 2b, 2c i 2d stosuje się odpowiednio do

wierzytelności objętych rezerwami z tytułu kredytów

(pożyczek) udzielonych przez inne instytucje ustawowo

upoważnione do udzielania kredytów.",

...) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
senatorów:
J. Szmita,
A. Bieli
poparta przez
komisję
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"3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z

działalnością banków, utworzonych zgodnie z przepisami o

rachunkowości, oraz rezerw na ryzyko związane z działalnością

spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych. Minister

właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze

rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego

Komisji Nadzoru Finansowego, zasady tworzenia rezerw na

ryzyko związane z działalnością spółdzielczych kas

oszczędnościowo-kredytowych, uwzględniając formę

organizacyjno-prawną dłużnika oraz formę przyjętego

zabezpieczenia ekspozycji kredytowej.",";

5) w art. 1 w pkt 11 po lit. a dodaje się lit ... i ... w brzmieniu:

"...) po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:

"2e. Przepisy ust. 2b, 2c i 2d stosuje się odpowiednio do

wierzytelności objętych rezerwami z tytułu kredytów

(pożyczek) udzielonych przez inne instytucje ustawowo

upoważnione do udzielania kredytów.",

...) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z

działalnością banków, utworzonych zgodnie z przepisami o

rachunkowości, oraz rezerw na ryzyko związane z działalnością

spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych. Minister

właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze

rozporządzenia, w porozumieniu z właściwym organem

nadzoru, zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z

działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo -

kredytowych.",".

Poprawka
mniejszości
KGN

6) w art. 1 w pkt 16 skreśla się lit. b; Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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7) w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 8 w zdaniu drugim wyrazy

"W następnym roku podatkowym" zastępuje się wyrazami "Od

następnego roku podatkowego";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

8) w art. 1 w pkt 18 w lit. a w tiret czwartym, w pkt 44 wyrazy

"komunalnych zakładów gospodarki mieszkaniowej" zastępuje się

wyrazami "samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących

działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

9) w art. 1 w pkt 18 w lit. a w tiret czwartym, w pkt 45 na końcu dodaje się

wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 8,";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

10) w art. 1 w pkt 18 po lit. a dodaje się lit... w brzmieniu:

"...) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5,

podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy

opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego

utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej

zmniejszenia o tę kwotę - w rozliczeniu zaliczki za wybrany

okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym

utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie

wpłaty zaliczek danego roku podatkowego - w zeznaniu

rocznym.",";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

11) w art. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatek, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz art. 21 i 22,

wynosi 19 % podstawy opodatkowania.",

b) dodaje się ust. 5 - 7 w brzmieniu:

"5. Jeśli podatnik zwiększy w roku podatkowym o co

najmniej 10 % średnioroczny stan zatrudnienia w

przeliczeniu na pełne etaty i utrzyma ten zwiększony stan

zatrudnienia przez następny rok podatkowy, należny

Poprawka sen.
A. Bieli
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podatek dochodowy, obliczony zgodnie z ust. 1 ulega

obniżeniu o jeden punkt procentowy. Obniżenie stosuje

się w roku następującym po roku, w którym nastąpiło

zwiększenie zatrudnienia.

6. Obniżenie podatku, o którym mowa w ust. 5, stosuje się,

jeżeli zwiększony stan zatrudnienia utrzymał się do

końca roku podatkowego, w którym podatnik z tego

obniżenia korzysta. W przypadku niespełnienia tego

warunku w kolejnym roku podatkowym podatnik

zobowiązany jest do spłaty różnicy pomiędzy kwotą

podatku, obliczoną zgodnie z ust. 1, a faktycznie

uiszczoną po obniżeniu o jeden punkt procentowy.

7. Obniżenie, o którym mowa w ust. 5 i 6, nie dotyczy

podatników w roku rozpoczęcia działalności.";";

12) w art. 1 w pkt 24 w lit. a, w ust. 1 wyrazy "3 - 5" zastępuje się wyrazami

"3 - 6a";

Poprawka sen.
J. Włosowicza
poparta przez
komisję

13) w art. 1 w pkt 24 dodaje się lit. e-g w brzmieniu:

"e) ust. 6 otrzymuje brzmienie

"6. Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku

podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12

podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w

art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok

podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali

podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w

wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania

złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa

lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali

podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w

uproszczonej formie.",

f) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a,

uwzględniając zasady wyrażone w tych przepisach,",

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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g) w ust. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia -

są obowiązani do wpłaty należnych zaliczek w terminie do 20

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili

prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek

za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne

miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze

zwolnienia,";";

Uwaga:

Poprawki nr 14, 15, 16  i 17 należy głosować łącznie.

14) w art. 1 w pkt 25, w ust. 1 wyrazy "w art. 22" zastępuje się wyrazami

"w art. 22 ust. 1";

Poprawka sen.
J. Włosowicza
poparta przez
komisję

15) w art. 1 w pkt 26 w lit a, w ust. 1 wyrazy "w art. 22" zastępuje się

wyrazami "w art. 22 ust. 1";

Poprawka sen.
J. Włosowicza
poparta przez
komisję

16) w art. 1 w pkt 26 po lit. d dodaje się lit... w brzmieniu:

"...) ust. 3d otrzymuje brzmienie:

"3d. Informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i

przekazują również podmioty, które dokonują wypłat

należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art.

22 ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego

opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru

podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio.",";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

17) w art. 1 w pkt 26 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6,

spółka przejmująca lub nowo zawiązana jest obowiązana jako

płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym

mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby

Poprawka sen.
J. Włosowicza
poparta przez
komisję
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podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3

ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach

opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiązany

przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku.

W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać

podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną

według ustalonego wzoru.",";

18) w art. 1 po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

"27a) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na

obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż

właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu

skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub

kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu

(straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi

przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału

jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych.";";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

19) w art. 6 po wyrazach "o której mowa w art. 1," dodaje się wyrazy "w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

20) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i ma

zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat)

od tego dnia, z wyjątkiem art. 1 pkt 18 lit. a tiret trzecie, w

części dotyczącej dochodów Banku Gospodarstwa Krajowego

stanowiących równowartość dochodów uzyskanych przez

Fundusz Kolejowy, oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem

ogłoszenia.".

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


