Data publikacji: 05-02-2009

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_____________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 4 lutego 2009 r.

Druk nr 448

_____________________________________________________________________________________
KOMISJA
BUDŻETU I FINANSÓW
PUBLICZNYCH

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych wnosi projekt uchwały

w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 11 lipca 2008 r.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniony jest senator Kazimierz Kleina.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 11 lipca 2008 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 119 ust. 4 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28,
poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471), wycofuje projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący wydłużenia terminu wpłacania
ostatniej w roku podatkowym miesięcznej zaliczki na podatek, wniesiony do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 11 lipca 2008 r.

UZASADNIENIE

Propozycja senacka stała się bezprzedmiotowa po uchwaleniu ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która realizuje cel
projektu senackiego.
Celem projektu senackiego było wydłużenie terminu wpłacania ostatniej w roku
podatkowym miesięcznej zaliczki na podatek - do dnia 31 grudnia - i tym samym zwiększenie
płynności finansowej małych przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Uchwalona 6 listopada 2008 r. i obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. ustawa
wprowadziła wiele zmian w ustawach podatkowych, a w zakresie, którego dotyczył projekt
senacki, zawierała rozwiązania idące dalej, obejmujące bowiem także podatników podatku
dochodowego od osób prawnych oraz ustanawiające dłuższy termin wpłaty zaliczki na
podatek dochodowy za ostatni okres rozliczeniowy, niż wynikający z propozycji senackiej.
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