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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 

- o zmianie ustawy o podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych (druk nr 2253). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

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

 

 

 

(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
do poselskiego projektu

ustawy o zmianie ustawy o podatku od crynności cywi|noprawnych
(druk sejmowy nr 2253)

Poselski projekt ustawy o Zmtanle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
przewiduje dwie Zmtany dotyczące zwolnieri od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pierwsza, o charaktqze formalnym, obejmuj ę zmianę art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września
2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450,
z poźn. zm.), zwanej dalej ,,uPCC''. Zę względu na fakt' ie przepis o identycznej treści
zawarty został w art. 9 pkt 2, uchwalonej przęz Sejm RP w dniu 4 września 2008 r., ustawy
o zmlante ustawy o obrocie instrumentami finansowyrrri oraz niektÓrych innych ustaw
(Dz.U . z 2009 r. Nr 165, poz. 1316), propozycja tajest bezprzedmiotowa.

Druga zmlaną mająca zasadnicze 7nuaczenie dla nowelizacji, ma na celu zrÓwnanie stafusu
prawnopodatkowego międzynarodowych firm inwestycyjnych z polskimi firmami
inwestycyjnymi, ktÓre zbywająprawa majątkowe, będące instrumentami finansowymi, nabyte
w ramach rynku zorganizowanego na terytorium RP. Rząd RP pozytywnie ocenia cel tej
zmtany.

obecnie, fld podstawie art. 9 pkt 9 uPCC, zwolniona od podatku od czynności
cywilnoprawnych jest sprzedaŻ maklerskich instrumentÓw finansowych firmom
inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem' otaz sprzedtz tych instrumentÓw dokonywana
w ramach obrofu zorganlzowanego _ w rozumieniu przepisÓw ustawy z dnta 29 |ipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi.
Uwzględniając definicje zawarte w art. 3 ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
na|eŻy stwierdzić,, Że o ile dokonywany przez międzynarodową firmę inwestycyjną zakup
papierÓw wartościowych w obrocie zorganizowanym na rynku polskim korzysta
ze zwo|nięnia od podatku od czynności cyw.ilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 uPCC,
to ze zwolnienia tego nie korzysta odsprzedaz papierÓw wartościowych przez
międzynarodowąfirmę inwestycyjnąjej klientowi - dokonywana defacto poza granicami RP.
Z tego względu, w celu rea|tzacji obowią7ującej w Unii Europejskiej zasady swobodnego
przepływu kapitału, wskazane jest zrÓwnanie w kuidym przypadku sytuacji
prawnopodatkowej międzynarodowych firm inwestycyjnych, z sytlaacją polskich instyfucji
finansowych sprzedających prawa majątkowe, będące instrumentami finansowymi, w obrocie
zorganlzowanym na terytorium RP.

Nie kwestionując zasadności projektowanych Zm:'an naleŻy podkreślić, Że wprowadzane
przepisy powinny ściśle odpowiadać zakładanym celom, wskazanym w uzasadnieniu
do projektu i nie wykraczać pozanie.
w ocenie Rządu RP projektowany przepis art. 9 pkt 9c uPCC, określający zwolnienie
od podatku, w brzmieniu Zaproponowanym w przedłozonym projekcie jest zbyt szeroki,
poniewaz obejmie swym zakresem nie tylko obrÓt papierami wartościowymi dokonywany
ptzez międzynarodowe fi'-y inwestycyjne, |ecz takze umowy sprzedaŻy zawierane przęz
wszystkie podmioty, ktÓre nabyĘ maklerskie instrumenty finansowe w ramach obrotu
Zorganuzowanego. W konsekwencji kaŻda odsprzedaz papierow wartościowych nabyych
uprzednio w obrocie zorganizowanym (np. na Gietdzie PapierÓw Wartościowych) zwolniona
byłaby od podatku.
Z tego względu zdaniem Rządu RP przepis art. 9 pkt 9c uPCC będzie wymagał korekty,
ktÓra moze zostaÓ dokonana w trakcie dalszych prac legislacyjnych.


