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SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSOW PUBLICZNYCH

komisyjnym i poselskim projektach ustaw
zmianie ustawy o podatku od czynności

cywilnoprawnych (druki nr 1017 i 2253)

Sejm - zgodnre z art. 39 ust. 2 Regulaminu Sejmu - na 24 posiedzeniu w dniu

8 października 2008 r. skierował komisfi'y projekt ustawy (druk nr 1017) i na

49 posiedzeniu w dniu 10 września 2009 r. skierował poselski projekt ustawy (druk nr

2253) do Komisji Finansow Pubhcznychw celu rozpatrzenia.

Warszawa, dnia 7 stycznta 2010 r.

Sprawozdawca

(-) Maria Zuba

Publicznych po rozpatrzeniu tych projektÓw ustaw

tistopada 2008 r.,22 września 2009 r. t7 stycznta 2010 r.

uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Przęwo d niczący Komi sj i
FinansÓw Publicznvch

(-) Paweł Arndt
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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia ………………2010 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w pkt 4: 

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

 „czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, 
jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynno-
ści jest:”, 

- w lit. b uchyla się tiret drugie, 

b) w pkt 6 w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„- przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej czę-
ści,”;  

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątko-
wego;”; 

3) w art. 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyj-
nym,  

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagra-
nicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwe-
stycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zo-
stały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 

1238, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 165, poz. 1316.  
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 - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2));”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 

1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, 
Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 
223, poz. 1776. 
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Pan Poseł
Paweł Arndt
Przewodniczący Komisji FinansÓw Publicznych
Sej m Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejs|<lej projektu usta'py o zmianie ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych ujętego w sprawozdaniu Komisji FinansÓw Publicznych o
komisyjnym i poselskim projektach ustaw, wyrażona na podstawie art. 13 ust.3 pkt 3 w związku
z art.13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dzialach administracji rządowe j (Dz.U. z
2007 r. Nr 65,poz.437 zp6źn.zm.)w rwiązkuzart.42 ust.4 iart.54 ust. 1 Regulaminu Sejmu
przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Radoslawa Sikorskiego

Sz anowny P anie Przew odnicz qcy,

w związku z przedłozonym sprawozdaniem Komisji FinansÓw Publicznych o komisyjnym i poselsktm
projektach ustaw o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 2651)
pozwalam sobie wyrazic następującą opinię:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest zgodny z prawem
Unii Europejskiej.

Z poważaniem,
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Do uprzejmej wiadomości:
Pan Jan Vincent-Rostowski
Minister FinansÓw


