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Polskiej na 44. posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z poważaniem

(-) Ludwik Dorn



USTAWA
z dnia 29 czerwca 2007 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 1.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654 z późn. zm.1)) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Podatnik, który uzyskał - zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym –
zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego i który w tym składzie
podatkowym wytwarza – zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr
169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 99, poz. 666) –
biokomponenty, wykorzystując w tym celu surowce pochodzące z własnej
produkcji lub nabyte, w tym pochodzące z importu lub nabycia
wewnątrzwspólnotowego, może za lata podatkowe 2007 – 2014 odliczać od
podatku, o którym mowa w art. 19 ust. 1, kwotę stanowiącą 19% nadwyżki
kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw
ciekłych o takiej samej wartości opałowej, jednak nie więcej niż 19%
nadwyżki wartości wytworzonych biokomponentów nad wartością
wytworzonych paliw ciekłych, obliczonych według średnich cen
biokomponentów i paliw ciekłych, o których mowa w ust. 4, o takiej samej
wartości opałowej.

2. Koszty wytworzenia biokomponentów oraz koszty wytworzenia paliw
ciekłych, o których mowa w ust. 1, oznaczają koszty, o których podatnik
informuje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 30 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

3. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, nie wytwarza paliw ciekłych,
do obliczenia kwoty nadwyżki, o której mowa w ust. l, stosuje się
średnie ceny paliw ciekłych.

4. Średnią cenę biokomponentów oraz średnią cenę paliw ciekłych w
danym roku podatkowym stanowi średnia arytmetyczna średnich cen,
odpowiednio biokomponentów i paliw ciekłych, na rynku
wewnętrznym, w imporcie oraz w nabyciu wewnątrzwspólnotowym, z
roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok podatkowy. Ceny te nie
obejmują podatków i opłat.

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr

86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr
110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.
1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391,
Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz.
2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz.
1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202.
Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz.
1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970.
Nr 157, poz. 1119, Nr l 83, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847.
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5. Wartości opałowe oraz średnie ceny biokomponentów oraz paliw
ciekłych ogłoszone w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 11, stosuje
się do końca danego roku podatkowego.

6. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, u którego rok podatkowy jest inny niż
rok kalendarzowy, stosuje do końca rozpoczętego roku podatkowego
wartości opałowe oraz średnie ceny biokomponentów i paliw ciekłych
ogłoszone w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 11, obowiązujące w
pierwszym miesiącu roku podatkowego tego podatnika.

7. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje surowce
pochodzące z własnej produkcji, przy obliczaniu kosztów wytworzenia,
o których mowa w ust. l, przepis art. 12 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

8. Odliczenie, o którym mowa w ust. l, może być dokonane w miesięcznych
lub kwartalnych zaliczkach, w zależności od formy wpłacania zaliczek, o
których mowa w art. 25 ust. l i lb.

9. Przez paliwa ciekłe rozumie się paliwa ciekłe, o których mowa w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr 169, poz. 1200), do których
odpowiednie biokomponenty mogą być dodawane.

10. W razie braku w danym roku podatkowym możliwości odliczenia, o
którym mowa w ust. l, nieodliczoną kwotę odlicza się w następnych latach
podatkowych, w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach, w zależności od
formy wpłacania zaliczek, o których mowa w art. 25 ust. l i lb, albo w
zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, ogłasza w latach 2008 - 2014,
do końca stycznia każdego roku kalendarzowego, wartości opałowe oraz
średnie ceny biokomponentów i paliw ciekłych na dany rok podatkowy,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 2.

Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem l stycznia 2007 r. i
zakończy się po tym dniu, stosują w tym roku podatkowym przepisy ustawy zmienianej w art.
l, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.

1. Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się w 2007 r., mogą dokonać odliczenia, o
którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych, dla podatników, o których mowa w ust. l, ogłosi w
drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r., wartości opałowe oraz średnie ceny
biokomponentów i paliw ciekłych, o których mowa w art. 19a ust. 11 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za 2006 rok, które stosuje
się w roku 2007.
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Art. 4.

Przepisy ustawy stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o
zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie także do osiągniętych
dochodów za rok podatkowy rozpoczynający się w 2007 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ludwik DORN
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