
r
^*-

BAS'
BAS _WAPEiM-

Do druku nr 34f7
Warszawa, f9 września 2a10 r.

1667 I r0

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu
Rzeczypospo I itej Po lski ej

Opinia
w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o

podatku dochodowyrn od osÓb flzycznych (przedstawicie| wnioskodawcÓw:
poseł Sławomir Neumann) jest projektenl ustawy wykonującej prawo Unii

Europejshiej lv rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu

Projekt ustawy zakłada dodanie w artykule 24 trstawy z dnia 26 lipca
I99l r. o podatku dochodowym od osob frzycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51,
poz. 3O7 , Ze Zlnlalrarrri) nowyclr ustępÓw 17 L.1 9 . Zgodnle Z dodawanym ust. 17
dochÓd z tytutu objęcia udziałow lub akcji w spotce rnającej osobowość prawną
w zamian za wkład niepienięŻny w postaci know-how, w Związku z realizacją
celu Dztałanta 3.1 Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
,,Inicjowanie działa|ności innor,vacyjnej'', ustalac się będzie na dzieó, W ktÓrym
upĘwa 5 lat od dnia uzyskaniaprzychodr-r, o ktÓrym morva w art. 17 ust. 1a, w
wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu. Zgadnie Z
dodawanym ust. 18 W przypadku zbycta udziałÓw, o ktorych mowa w
dodawanynr ust. 17 , przed termineln 5 lat od dnia uzyskan|a przychodu, dochÓd
ustala się na dzien ich zbycta, w wysokości określonej wg stanu z dnia
uzyskania przychodu Z tytułu objęcia udziatow lub akcji w spÓłce mającej
osobowość prawną w zamian za wkład niepienięŻny.

Projekt ustawy nie jest objęty zakreseln prawa Unii Europejskiej i nie jest
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art.95a
Regulaminu Sejmu.
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Opinia 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Sławomir Neumann) 
 
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, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 
 
 
 1. Przedmiot projektu ustawy 
 Projekt ustawy zakłada dodanie w artykule 24 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, 
poz. 307, ze zmianami) nowych ustępów 17 i 18. Zgodnie z dodawanym ust. 17 
dochód z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną 
w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją 
celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
„Inicjowanie działalności innowacyjnej”, ustalać się będzie na dzień, w którym 
upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w 
wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu. Zgodnie z 
dodawanym ust. 18 w przypadku zbycia udziałów, o których mowa w 
dodawanym ust. 17, przed terminem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, dochód 
ustala się na dzień ich zbycia, w wysokości określonej wg stanu z dnia 
uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce mającej 
osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny. 
 
 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
 Prawo Unii Europejskiej nie reguluje zagadnień objętych proponowaną 
zmianą ustawy. 
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 3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 
 Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
 4. Konkluzja 
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
        Szef Kancelarii Sejmu 
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