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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja  
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Cezarego Tomczyka. 
 
 

 (-)   Tadeusz Arkit;  (-)   Paweł Arndt;  (-)   Renata Butryn;  (-)   Marek Cebula; 
 (-)   Zbigniew Chlebowski;  (-)   Grzegorz Dolniak;  (-)   Jerzy Feliks Fedorowicz; 
 (-)   Krzysztof Gadowski;  (-)   Magdalena Gąsior-Marek;  (-)   Jan Kaźmierczak; 
 (-)   Witold Kochan;  (-)   Adam Krupa;  (-)   Marek Krząkała;  (-)   Katarzyna 
Matusik-Lipiec;  (-)   Jan Musiał;  (-)   Sławomir Neumann;  (-)   Andrzej 
Nowakowski;  (-)   Mirosława Nykiel;  (-)   Andrzej Orzechowski;  (-)   Danuta 
Pietraszewska;  (-)   Sławomir Preiss;  (-)   Ireneusz Raś;  (-)   Andrzej Ryszka; 
 (-)   Jan Rzymełka;  (-)   Tomasz Smolarz;  (-)   Michał Szczerba;  (-)   Bożena 
Szydłowska; (-) Cezary Tomczyk;  (-)   Tomasz Tomczykiewicz;  (-)   Jarosław 
Urbaniak;  (-)   Norbert Wojnarowski;  (-)   Marek Wójcik;  (-)   Ryszard 
Zawadzki;  (-)   Anna Zielińska-Głębocka;  (-)   Jerzy Ziętek;  (-)   Stanisław 
Żmijan. 



USTAWA 

z dnia . . ................. 2009 r. 

o zmianie ustawy o podatku od czynnoici cywilnoprawnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 wrzeinia 2000 r. o podatku od czynnoici 
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 
209, poz. 1319 i z 2009 r. Nr 22, poz. 120) w art. 9 wprowadza siq nastqpujqce miany: 

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
9 sprzedai praw majqtkowych, bqdqcych instrumentami finansowymi 
w rozurnieniu przepisdw ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrurnentami 
finansowymi, firmom inwestycyjnym bqdi za ich poirednictwem, oraz sprzedai 
tych praw dokonywanq w ramach obrotu zorganizowanego;". 

b) po pkt 9b dodaje siq pkt 9c, w brzmieniu: 

,,9c) sprzedaz praw majqtkowych, bqdqcych instnunentarni fmansowymi w 
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, jezeli przynajmniej jednq ze stron umowy sprzedazy jest podrniot, 
ktdry nabyl. te instrumenty bqdqc stronq transakcji w obrocie zorganizowanym;". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w iycie po upkywie 14 dni od dnia ogl.oszenia 



UZASADNIENIE 

1. Przedkladany projekt ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia od podatku 

od czynnoSci cywilnoprawnych w odniesieniu do umbw sprzedazy instrurnenthw 

finansowych, o ktbrych mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi. Obowizgujqcy obecnie art. 9 pkt 9) ustawy o podatku 

od czynnoSci cywilnoprawnych nie rozstrzyga bowiem jednoznacznie kwestii 

objqcia zakresem zwolnienia od tego podatku sprzedazy instrumentbw finansowych 

dokonywanej w ramach rozliczen pomiqdzy zagranicmymi firmami 

inwestycyjnymi, kupujqcymi na rynku polskim instrumenty finansowe na rachunek 

wlasny w celu ich dalszej odsprzedaiy na rzecz swoich klientbw, a tyrm klientami. 

Tymczasem dzialalnoSC miqdzynarodowych firm inwestycyjnych w obrocie 

zorganizowanym na rynku polskim polega, w przewaiajqcej mierze, wlaSnie na 

nabywaniu instrument6w finansowych na rachunek wlasny na naszym rynku i ich 

dalszej odsprzedazy, jui  poza tym rynluem, na rzecz swoich klient6w. W opinii 

wnioskodawcbw zgodnie z obowiqzujqcq w Unii Europejskiej zasadq swobodnego 

przeplywu kapitalu tego rodzaju transakcje jako transakcje pozostajqce w 

bezpoSrednim zwiqzku funkcjonalnym z obrotem zorganizowanym dokonywanym 

w Polsce i s k q c e  rozliczeniu porniqdzy zagranicznq f m q  inwestycyjnq 

zawierajqcq transakcje nabycia na rynku polskim a jej zagranicznymi klientami 

powinny by6 objqte zakresem zwolnienia od podatku od czynnoici 

cywilnoprawnych w sposbb niebudqcy wqtpliwoSci interpretacyjnych. Majqc 

powyzsze na uwadze przedkladany projekt precyzuje zakres obowiqzujqcego 

obecnie zwolnienia przez odniesienie go do um6w sprzedaiy instnunentbw 

finansowych zawieranych formalnie poza obrotem zorganizowanym, 

pozostajqcych jednak w bezpoirednim zwiqzku z tyrn obrotem (umowy sprzedaiy 

tylko tych instrumentbw, ktbre zostaly przez sprzedajqcego uprzednio nabyte w 

obrocie zorganizowanym na terytorium RP). 

Wplywy z podatku od czynnoici cywilnoprawnych stanowiq dochody gmin, 

a zatem ewentualne obnizenie tych wplywbw nie bqdzie mialo bezpoirednich 

skutk6w dla budzetu panstwa. Nalezy jednak zalozyC, ze proponowane zmiany nie 



przyczyniq siq w opinii wnioskodawc6w do obnizenia tych wplyw6w, gdyz 

w praktyce podatek ten nie jest pobierany. Wynika to z faktu, ze wskazane 

transakcje zagranicznych firm inwestycyjnych uznaje siq w praktyce obrotu za 

objqte zakresem zwolnienia w obecnym brzrnieniu. Nalezy przy tym zauwaiyk, ze 

transakcje te zawierane moga, by6 poza terytorium RP, a moiliwoiC realnej kontroli 

wplyw6w podatkowych z tytulu ich zawarcia jest praktycmie znikoma. 

3. Zdaniem wnioskodawc6w, przedmiot proj ektowanej ustawy nie jest bezpoirednio 

objqty prawem Unii Europejskiej. JednoczeSnie z uwagi na fakt, ze projekt ten 

zaklada r6wne traktowanie podrmot6w krajowych i zagranicznych, prowadzqcych 

tq samq dzialalnoSk w tych samych warunkach rynkowych, nalezy go unaC za 

zgodny z ogolnymi zasadami prawa Unii Europej skiej . 



Warszawa, 2 lipca 2009 r. 
BAS-WAL-1279/09 

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Cezary Tomczyk)  

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r., Nr 5, poz. 47) 
sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zmierza do nadania nowego brzmienia 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, ze zmianami) oraz do dodania w tym artykule nowego 
punktu 9c. Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zakresu 
zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do umów 
sprzedaży instrumentów finansowych.  

Zgodnie z art. 2 projektu ustawy, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 
 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Materia, której dotyczy projekt nie podlega zakresowi regulacji prawa 

Unii Europejskiej. 
 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Projekt nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 

Michał Królikowski 
 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, podatek 



Warszawa, 2 lipca 2009 r. 
BAS-WAL-1280/09 
 

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia 

w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  
o podatku od czynności cywilnoprawnych (przedstawiciel wnioskodawców: 

poseł Cezary Tomczyk) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej 

 
Projekt ustawy zmierza do nadania nowego brzmienia 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, ze zmianami) oraz do dodania w tym artykule nowego 
punktu 9c. Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zakresu 
zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do umów 
sprzedaży instrumentów finansowych. Projekt nie zawiera przepisów mających 
na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.  
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 

Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, podatek 



SEKRFTARIAT Z-CY SZEFA KS 

Warszawa, dnia 24 lipca 2009 r. 
PIERWSZY PREZES 

S ~ D U  NAJWYZSZEGO 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA 1 - 021- 111/09 

Pan 
Lech CZAPLA 
Zastqpca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2009 r., Ps-I23109 uprzejmie informujq, 

ze Sqd Najwyzszy na podstawie art. 1 p. 3 ustawy o Sqdzie Najwyzszym z dnia 23 

listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) nie uznaje za celowe opiniowa- 

nia poselskiego projektu ustawy o zmianie usfawy o podafku od czynnosci 

cywilnopra wnych. 

Z powaz niem 
/? h 



N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i  

\ F r I C E P K E Z E S  

W i t o l d  K o z i n s k i  

{) ,- 
Warszawa, ,I? lipca 2009 r. 

Pan 

Lech Czapla 

Zastepca Szefa 

Kancelaxii Sejmu 

d 
W nawi~zaniu do pisma z dnia 14 lipca 2009 r. (znak PS-123/09) dotyczqcego 

poselskiego projektu ustmvy o zmzanie ustawy o podatku od czynnoici cywilnoprawnych 

uprzejmie informujq, ze Narodowy Bank Polski nie zglasza uwag do powyiszego dokumentu. 



P-1351/2009 
'Warszawa, 2009.08.06 

SEKRETARLAT 
ZASWPCY SZEFA KS 

Pan 
Lech Czapla 
Zastqpca Szefa 
Kancelarii Sejmu 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

W imieniArajowej Rady Bieglych Rewidenthw bardzo serdecznie dziqkujq za 

przeslanie yoselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynnoSci 

cywilnoprawnych (pismo z 14.07.2009 r.; znak: PS-123/09). 

JednoczeSnie pragnq poinformowab, ie  Krajowa Izba Biegtych Rewidentbw nie 

zglasza uwag do ww. projektu ustawy. 

Krajowej Rady Bieglych Re 'dent6w 

/ A d a m  K q s i k  


