
 
Druk nr 4296

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (druk nr 
3869) 

 
Sejm - zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu Sejmu - na 87 posiedzeniu w dniu 

17 marca 2011 r. skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych 
w celu rozpatrzenia.  

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 8 czerwca 2011 r. 
 
wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 

Warszawa, dnia 8 czerwca 2011 r. 
 
 
  Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Jan Kulas  (-) Paweł Arndt 
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projekt 
 
 

 

USTAWA 

z dnia                         2011 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych 

 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352 i Nr 75, poz. 473) w art. 24c ust. 4 o-
trzymuje brzmienie: 

„4. Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia 
się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut 
obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych 
przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowią-
zań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty 
w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Pol-
ski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 i Nr 106, poz. 622) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

„12a) Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;”; 

2) w art. 9b dodaje się ust.  7 w brzmieniu: 

„7. W razie połączenia lub podziału podmiotów, dokonywanych na podstawie 
odrębnych przepisów, w przypadku gdy podmiot przejmowany lub dzielony 
stosował metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
podmioty powstałe w wyniku podziału lub połączenia oraz podmioty, które 
przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, z wyjąt-
kiem podmiotu przejmującego przy podziale przez wydzielenie, mają prawo 
do rezygnacji ze stosowania tej metody, niezależnie od upływu czasu jej 
stosowania. W takim przypadku  podmiot ma  obowiązek zawiadomić o tej 
rezygnacji, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 
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w terminie 30 dni od daty dokonanego połączenia lub podziału. Przepisy 
ust. 6 stosuje się odpowiednio.”; 

3) w art. 15a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia 
się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut 
obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych 
przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowią-
zań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty 
w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Pol-
ski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.”;  

4) w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie: 

„– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone 
o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, 
są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na 
czas ich poniesienia;”; 

5) w art. 17 w ust. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeże-
niem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków 
związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym za-
kresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od któ-
rych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m;”. 

 

Art. 3. 

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 12a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. 

 

Art. 4.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
 



Minister Spraw Zagranicznych W arsz,awa/\ czerwca fAII r.

I)PU E' - 9f0 6ę1ł . 11laglĄ
Ón- ,,Iału

dot. :  FPII-0 1 5-480 - f0 l  1 z  8.06. f01 I  r .

Pan
Paweł Arndt
Przewodniczący Komisj i
FinansÓw Publicznych
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii E'uropejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o
podutku docltodowym od osÓb fizycznych oraz ustawy o podatku clochodowym od osÓb
pruwnych (druk nr 4296), wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4
września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. Il. z2007 r. Nr 65, poz.437 ze
zm.) w związku Z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Sz anoyl ny P anie P rzew o dni czący,

w Zw|Tzku z przedł.oŻonym Sprawozdaniem Komisji
Wranc pontŻsząopinię.

FinansÓw Publicznych pozwa sobie

Proiekt ustawy nie jest objęfy prawem Unii Europejskiej.

Ło-*wiadpu.q.!qi.
Jan V inccnt-fto stowski
Ministcr l; inansclw
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