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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
  

- o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (druk nr 
340). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 

 

(-) Donald Tusk 



 
 
 
 

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (druk  nr 340) 

 
 
Propozycja poselska, wyrażona w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych (druk 340), zmierza do objęcia zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm., zwanej dalej: updop), dochodów osiąganych przez 
izby gospodarcze. Oznaczałoby to, że dochody izb w przypadku przeznaczenia ich na 
działalność statutową, z wyjątkiem dochodów, które przeznaczone byłyby na działalność 
gospodarczą, wolne byłyby od podatku dochodowego. 

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 39 updop zwolnione z podatku 
dochodowego są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji 
rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na 
podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem 
działalności gospodarczej. 

Izby gospodarcze działają w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 195, z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą są one organizacjami 
samorządu gospodarczego, reprezentującymi interesy gospodarcze zrzeszonych w nich 
podmiotów, w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej. 
W ramach prowadzonej działalności statutowej izby m.in. wspierają inicjatywy gospodarcze 
członków, popierają we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwój kształcenia 
zawodowego, wspierają doskonalenie zawodowe pracowników, prezentują stanowiska 
w sprawach gospodarczych. 

Majątek izby gospodarczej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
z własnej działalności oraz dochodów z majątku izby. Może ona także prowadzić działalność 
gospodarczą na zasadach ogólnych, z tym że dochód z tej działalności ma służyć realizacji 
celów statutowych. Analogiczne zapisy posiadają w swoich ustawach podatnicy (np. związki 
zawodowe oraz organizacje pracodawców), których dochód zwolniony jest od podatku, 
zgodnie z wyżej wymienionym art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, w przypadku przeznaczenia na 
niegospodarczą działalność statutową. 

Z danych z zeznań podatkowych CIT-8 za 2006 rok wynika, iż izby gospodarcze wykazały 
dochód wolny od podatku (na podstawie art. 17 ust. 1 updop) w kwocie 8,1 mln zł oraz 
podatek należny w kwocie 484 tys. zł. 

Szacuje się, iż w przypadku przyjęcia proponowanej zmiany skutek zmniejszenia wpływów 
z podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. wyniesie ok. 580 tys. zł. 

Z uwagi jednak na : 

- zbliżony charakter izb gospodarczych do organizacji objętych dotychczasowym 
zwolnieniem wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, np. izb rolniczych, organizacji 
pracodawców, które reprezentują interesy zrzeszonych w nich członków, m.in.: interesy 
gospodarcze, 

- częściowe korzystanie przez izby ze zwolnienia od podatku w sytuacji przeznaczenia 
dochodu na cele oświatowe, realizowane w ramach prowadzonej działalności statutowej, 



propozycja poselska zmierzająca do objęcia zwolnieniem od podatku dochodowego, 
wynikającym z wyżej wymienionego art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, także dochodów osiąganych 
przez izby gospodarcze w przypadku przeznaczenia go na cele statutowe, z wyłączeniem 
działalności gospodarczej, zasługuje na akceptację.  

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna być jednak 
wprowadzona, tak jak wszelkie zmiany podatkowe, od początku roku, a więc nie „w terminie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia”, jak proponuje się w projekcie, lecz od dnia 1 stycznia 2009 r. 
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