
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

29 października 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

fizyczne, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 skreśla się pkt 1;

2) w art. 1 w pkt 2:

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 25",

b) skreśla się pkt 24,

c) pkt 25 oznacza się jako pkt 24;

3) w art. 1 w pkt 6, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną

lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości

niematerialnych i prawnych;";

4) w art. 1 w pkt 9:

a) w lit. b, w pkt 17 w lit. a,

b) w lit. c, w pkt 12 w lit. a

- skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem pkt 1";
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5) w art. 1 w pkt 12 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 18 po wyrazach "na podstawie tych

ustaw" dodaje się wyrazy "lub układów zbiorowych pracy";

6) w art. 1 w pkt 12 w lit. a po tiret czwartym dodaje się tiret w brzmieniu:

"- po pkt 50a dodaje się pkt 50b w brzmieniu:

"50b) przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki

niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników

majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki

niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki;",";

7) w art. 1 w pkt 12:

a) w lit. a po tiret czwartym dodaje się tiret w brzmieniu:

"- pkt 58 otrzymuje brzmienie:

"58) wypłaty:

a) transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego

programu emerytalnego do innego pracowniczego programu

emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu

przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych,

b) środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym

dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków

po śmierci uczestnika,

c) środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie

związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego

gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników - do

pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami

o pracowniczych programach emerytalnych

- zastrzeżeniem ust. 33;",",

b) dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) dodaje się ust. 33 w brzmieniu:

"33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze

programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy
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dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące

w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach

należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo

w Konfederacji Szwajcarskiej.";";

8) w art. 1 w pkt 13 skreśla się lit. b;

9) w art. 1 w pkt 13 po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu:

"…) w ust. 1e dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do

kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości

początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od

tego składnika odpisów amortyzacyjnych – jeżeli składnik ten został

otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą

prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.",";

10) w art. 1 w pkt 13 w lit. d, w ust. 1k we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy

"w formie" zastępuje się wyrazami "w drodze";

11) w art. 1 w pkt 13 w lit. d, w ust. 1k:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy ", o której mowa w art. 24a ust. 1,",

b) w pkt 2 wyrazy ", o których mowa w art. 24a ust. 1," zastępuje się wyrazem

"podatkowych";

12) w art. 1 w pkt 13 w lit. d:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "dodaje się ust. 1k" zastępuje się wyrazami "dodaje się

ust. 1k i 1l",

b) po ust. 1k dodaje się ust. 1l w brzmieniu:

"1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w sposób,

o którym mowa w ust. 1k, koszty uzyskania przychodów ustala się

w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od

tych składników odpisy amortyzacyjne.";
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13) w art. 1 w pkt 13 w lit. e, w ust. 8a:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "przez wspólnika, który wniósł ten wkład,",

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "dokonanych przez spółkę i wspólnika",

c) pkt 1 oznacza się jako pkt 2 oraz dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pkt 1;

14) w art. 1 w pkt 14:

a) w lit. a w tiret drugim, w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli

przedmiot wkładu był amortyzowany,

b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu,

niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie –

jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,",

b) po lit. a dodaje się lit. …  w brzmieniu:

"…) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepis ust. 1 pkt 4 lit. a i b stosuje się odpowiednio w przypadku

składnika majątku wnoszonego w postaci wkładu niepieniężnego (aportu)

do spółki niebędącej osobą prawną przez wspólnika, który składnik ten

otrzymał w następstwie likwidacji spółki niebędącej osoba prawną bądź

wystąpienia z takiej spółki.",";

15) w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 3a:

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki

niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą

prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności

gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki.",

b) w zdaniu drugim po wyrazach "zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów"

dodaje się wyrazy ", wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów

amortyzacyjnych";
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16) w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 3d wyrazy "niezaliczonymi do kosztów uzyskania

przychodów przez wspólnika lub spółkę" zastępuje się wyrazami "niezaliczonymi

w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub

spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio";

17) w art. 1 w pkt 17 w lit e, w ust. 8a w pkt 2 wyrazy "w której" zastępuje się wyrazem

"której";

18) w art. 1 w pkt 24 skreśla się lit. a;

19) w art. 2 w pkt 2, w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "udziału w zysku" zastępuje się

wyrazami "prawa do udziału w zysku";

20) w art. 2 w pkt 3 w lit. a w tiret drugim, w pkt 11a w lit. d wyrazy "tej instytucji"

zastępuje się wyrazami "tych podatników";

21) w art. 2 w pkt 5 w lit. a:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 3a i 3b" zastępuje się wyrazami "pkt 3a – 3c",

b) w pkt 3b na końcu przecinek zastępuje się średnikiem oraz dodaje się wyrazy

"przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku

ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa - art. 14 ust. 1 - 3

stosuje się odpowiednio,",

c) dodaje się pkt 3c w brzmieniu:

"3c) przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej

osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku

otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą

prawną bądź wystąpienia z takiej spółki,";

22) w art. 2 w pkt 5 w lit. b, w ust. 4d w pkt 2 wyrazy "w której" zastępuje się wyrazem

"której";
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23) w art. 2 w pkt 6 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:

"…) w ust. 1j dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do

kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości

początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od

tego składnika odpisów amortyzacyjnych – jeżeli składnik ten został

otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą

prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.",";

24) w art. 2 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1s we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "W razie"

zastępuje się wyrazami "W przypadku";

25) w art. 2 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1s:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy ", o której mowa w art. 9 ust. 1,",

b) w pkt 2 wyrazy ", o których mowa w art. 9 ust. 1," zastępuje się wyrazem

"podatkowych";

26) w art. 2 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1t:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "przez wspólnika, który wniósł ten wkład,",

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "dokonanych przez spółkę i wspólnika",

c) pkt 1 oznacza się jako pkt 2 oraz dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pkt 1;

27) w art. 2 w pkt 6 w lit. b:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "dodaje się ust. 1s i 1t" zastępuje się wyrazami "dodaje

się ust. 1s – 1u",

b) po ust. 1t dodaje się ust. 1u w brzmieniu:

"1u. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym

mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której

mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy

amortyzacyjne.";
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28) w art. 2 w pkt 7 w lit. b, w pkt 8e:

a) po wyrazach "wydatków poniesionych przez spółkę" dodaje się wyraz

"nabywającą",

b) wyrazy "spółki nabywanej" zastępuje się wyrazami "spółki, której udziały są

nabywane,";

29) w art. 2 w pkt 7 w lit. b, pkt 8f otrzymuje brzmienie:

"8f) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez

wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub

wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

w jakiejkolwiek formie; wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu

z odpłatnego zbycia tego składnika majątku; przepis art. 15 ust. 1t stosuje się

odpowiednio,";

30) w art. 2 w pkt 8:

a) w lit. a, w pkt 4a lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli

przedmiot wkładu był amortyzowany,

 b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu,

niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie –

jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,",

b) po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:

"…) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepis ust. 1 pkt 4a lit. a i b stosuje się odpowiednio w przypadku

składnika majątku wnoszonego w postaci wkładu niepieniężnego (aportu)

do spółki niebędącej osobą prawną przez wspólnika, który składnik ten

otrzymał w następstwie likwidacji spółki niebędącej osoba prawną bądź

wystąpienia z takiej spółki.",";

31) w art. 2 w pkt 12 w lit. d, w ust. 15 w zdaniu wstępnym wyrazy "Zwolnienie, o którym

mowa w ust. 3" zastępuje się wyrazami "Odliczenie i zwolnienie, o których mowa

w ust. 2 i 3";
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32) w art. 2 w pkt 12:

a) w lit. c, w ust. 14 wyrazy ", 15 i 16" zastępuje się wyrazami "oraz 15",

b) w lit. d:

- w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 16",

- w ust. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na

podstawie tytułu:

a) własności,

b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody)

korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie

zostało przeniesione.",

- skreśla się ust. 16;

33) w art. 2 w pkt 13 w lit. b, w ust. 3a:

a) wyrazy "uważa się za spełniony" zastępuje się wyrazami "uważa się także za

spełniony",

b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.";

34) w art. 2 w pkt 14 w lit. b, w pkt 3 po wyrazach "Europejskiego Obszaru

Gospodarczego" dodaje się wyrazy "albo w Konfederacji Szwajcarskiej";

35) w art. 2 w pkt 14:

a) w lit. c, w ust. 4d pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na

podstawie tytułu:

a) własności,

b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody)

korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie

zostało przeniesione.",

b) w lit. d, w ust. 6 skreśla się występujące dwukrotnie wyrazy "oraz ust. 7",

c) skreśla się lit. e;
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36) w art. 2 w pkt 16 w lit. b, w ust. 1f:

a) wyrazy "art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 21 ust. 1 pkt 1

oraz art. 22 ust. 1",

b) wyrazy "tych przepisów" zastępuje się wyrazami "art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4";

37) w art. 2 w pkt 16 w lit. b, w ust. 1h wyrazy "fundusz emerytalny lub inwestycyjny"

zastępuje się wyrazami "pomiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a";

38) w art. 3 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 21" dodaje się dwukropek,

pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b i c w brzmieniu:

"b) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych

składników majątku - o znacznej wartości - udostępnionych im nieodpłatnie

przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów

o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio

w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich

własność,",

 c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku -

wymienionych w ust. 8 pkt 3 - stanowiącej równowartość w złotych kwoty co

najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego

przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok

korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości art. 19 ustawy

o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.";";

39) w art. 6 użyte dwukrotnie wyrazy "art. 45b pkt 5" zastępuje się wyrazami "art. 45b

pkt 1 i 5";
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40) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Do odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze

wkładu niepieniężnego do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się zasady

ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień

31 grudnia 2010 r.";

41) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. 1. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok

podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem

1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku

podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu

obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., z  tym że:

1) art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do

dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia;

2) art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Przepisy art. 8-9a niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio do:

składników majątku wprowadzonych do ewidencji środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych przez spółkę niebędącą osobą

prawną, wkładu wniesionego do takiej spółki albo składników majątku

wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

nabytego w drodze wkładu niepieniężnego - do ostatniego dnia roku

podatkowego, o którym mowa w ust. 1.";

42) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1 - 3, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat)

od dnia 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:

1) art. 6 ust. 2 i 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą,

2) art. 21b ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą
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- które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia

2010 r.";

43) w załączniku nr 1, w załączniku nr 3:

a) w lp. 1 kol. 3 otrzymuje brzmienie:

"spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: „société

anonyme”/”naamloze vennootschap”, „société en commandite par

actions”/”commanditaire vennootschap op aandelen”, ”société privée

à responsabilité limitée”/”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”,

”société coopérative à responsabilité limitée”/”coöperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité

illimitée”/”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société

en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite

simple”/”gewone commanditaire vennootschap”, przedsiębiorstwa publiczne, które

przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych i inne spółki utworzone

zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim

podatkiem dochodowym od osób prawnych",

b) w lp. 2 w kol. 3 wyraz "anpartsslskab" zastępuje się wyrazem "anpartsselskab",

c) w lp. 3 w kol. 3 wyrazy "sociedad anonima”, „sociedad comaditaria por acciones"

zastępuje się wyrazami "sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por

acciones",

d) w lp. 6 w kol. 3 wyrazy "Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum

f’azzjonijiet" zastępuje się wyrazami "Soċjetajiet en commandite li l-kapital

tagħhom maqsum f’azzjonijiet",

e) w lp. 11 w kol. 3 wyrazy "Komanditgesellschaft auf Aktien" zastępuje się wyrazami

"Kommanditgesellschaft auf Aktien",

f) w lp. 13 w kol. 3 wyrazy "société en commandite par action”, „société

ŕ responsabilité limitée" zastępuje się wyrazami "société en commandite par

actions”, „société à responsabilité limitée",

g) w lp. 17 w kol. 3 wyrazy "sabiedrība ar ierobežotu Atbildību" zastępuje się

wyrazami "sabiedrība ar ierobežotu atbildību",

h) w lp. 19 w kol. 3 wyrazy "spoločnosťs runem obmedzeným" zastępuje się

wyrazami "spoločnosť s ručením obmedzeným",
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i) w lp. 22 w kol. 3 wyrazy "societŕ per azioni”, „societŕ in accomandita per azioni”,

„societŕ a responsabilitŕ limitata”, „societŕ cooperative”, „societŕ di mutua

assicurazione" zastępuje się wyrazami "società per azioni”, „società in

accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”, „società cooperative”,

„società di mutua assicurazione",

j) w lp. 23 w kol. 3:

- wyrazy "société anynome" zastępuje się wyrazami "société anonyme",

- wyrazy "société ŕ responsabilité limitée" zastępuje się wyrazami "société

à responsabilité limitée",

- wyrazy "industrielle ou miničre de l’État" zastępuje się wyrazami "industrielle

ou minière de l’État",

k) w lp. 25 w kol. 3 wyraz "uzupełniającej" zastępuje się wyrazem "uzupełniającą",

l) w lp. 26 w kol. 3:

- wyraz "Spółki" zastępuje się wyrazem "spółki",

- po wyrazach "„кооперативни съюзи”" przecinek zastępuje się wyrazem

"oraz",

ł) w lp. 27 w kol. 3 wyraz "Spółki" zastępuje się wyrazem "spółki";

44) w załączniku nr 2, w załączniku nr 3:

a) w lp. 1 kol. 3 otrzymuje brzmienie:

"spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: „société

anonyme”/”naamloze vennootschap”, „société en commandite par

actions”/”commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée

à responsabilité limitée”/”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”,

”société coopérative à responsabilité limitée”/”coöperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité

illimitée”/”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société

en nom collectif”/”vennootschap onder firma”, „société en commandite

simple”/”gewone commanditaire vennootschap”, przedsiębiorstwa publiczne, które

przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych i inne spółki utworzone

zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim

podatkiem dochodowym od osób prawnych",

b) w lp. 2 w kol. 3 wyraz "anpartsslskab" zastępuje się wyrazem "anpartsselskab",
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c) w lp. 3 w kol. 3 wyrazy "sociedad comaditaria por acciones" zastępuje się wyrazami

"sociedad comanditaria por acciones",

d) w lp. 6 w kol. 3 wyrazy "Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum

f’azzjonijiet" zastępuje się wyrazami "Soċjetajiet en commandite li l-kapital

tagħhom maqsum f’azzjonijiet",

e) w lp. 11 w kol. 3 wyrazy "Komanditgesellschaft auf Aktien" zastępuje się wyrazami

"Kommanditgesellschaft auf Aktien",

f) w lp. 12 w kol. 3 wyrazy "osuuskunta“/“andelslag”" zastępuje się wyrazami

"„osuuskunta“/“andelslag”",

g) w lp. 13 w kol. 3 wyrazy "société ŕ responsabilité limitée" zastępuje się wyrazami

"société à responsabilité limitée",

h) w lp. 19 w kol. 3 wyrazy "spoločnosťs ručením obmedzeným" zastępuje się

wyrazami "spoločnosť s ručením obmedzeným",

i) w lp. 22 w kol. 3 wyrazy "societŕ per azioni”, „societŕ in accomandita per azioni”,

„societŕ a responsabilitŕ limitata”, „societŕ cooperative”, „societŕ di mutua

assicurazione" zastępuje się wyrazami "società per azioni”, „società in

accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”, „società cooperative”,

„società di mutua assicurazione",

j) w lp. 23 w kol. 3:

- wyrazy "société anynome" zastępuje się wyrazami "société anonyme",

- wyrazy "société ŕ responsabilité limitée" zastępuje się wyrazami "société

à responsabilité limitée",

- wyrazy "industrielle ou miničre de l’État" zastępuje się wyrazami "industrielle

ou minière de l’État",

k) w lp. 25 w kol. 3 wyraz "uzupełniającej" zastępuje się wyrazem "uzupełniającą",

l) w lp. 26 w kol. 3:

- wyraz "Spółki" zastępuje się wyrazem "spółki",

- po wyrazach "„кооперативни съюзи”" przecinek zastępuje się wyrazem

"oraz",

ł) w lp. 27 w kol. 3 wyraz "Spółki" zastępuje się wyrazem "spółki".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Marek ZIÓŁKOWSKI
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2010 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

osiąganych przez osoby fizyczne i uchwalił do niej 44 poprawki.

Przyjmując poprawki nr 1 i 6 Senat uznał za zasadne skreślenie zmiany, zgodnie

z którą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą

PIT) nie stosuje się do przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki

niebędącej osobą prawną, z jednoczesnym objęciem takiego przychodu zwolnieniem

przedmiotowym z art. 21 ustawy PIT. Równolegle w ustawie o podatku dochodowym od

osób prawnych (zwanej dalej ustawą CIT) Senat proponuje poprawkę nr 21, wyłączającą

wprost z przychodów podatkowych, przychody z tytułu wniesienia wkładu do spółki

niebędącej osobą prawną. Ponadto poprawka nr 21 wskazuje, że przychód ze zbycia majątku

otrzymanego po likwidacji spółki osobowej lub przy wystąpieniu wspólnika z takiej spółki

powstaje w momencie odpłatnego zbycia.

Uchwalając poprawki nr 2 i 7 Senat uznał za zasadne przeniesienie definicji

pracowniczych programów emerytalnych - z przepisów ogólnych ustawy PIT do przepisów

określających zwolnienia przedmiotowe - tak aby definicja ta znalazła zastosowanie tylko do

zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy. Konsekwencją tych poprawek są

poprawki nr 8 i 18.

Przyjmując poprawkę nr 3 Senat miał na celu przesądzenie, że przychód z tytułu

wniesienia wkładu do spółki kapitałowej nie stanowi jego odpłatnego zbycia, lecz przychód

z tytułu kapitałów pieniężnych.

Poprawka nr 4 skreśla zbędne zastrzeżenia.

Senat zauważa, ze w wyniku nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy PIT zwolnienie

od podatku dochodowego dodatku za rozłąkę nie obejmowałoby dodatku przysługującego na

innej podstawie niż ustawowa. Kierując się potrzebą objęcia tym zwolnieniem również

dodatków za rozłąkę przysługujących pracownikom na podstawie układów zbiorowych pracy,

Senat uchwalił poprawkę nr 5.

Przyjmując poprawki nr 9 i 23 Senat uwzględnił potrzebę doprecyzowania sposobu

ustalania kosztów uzyskania przychodów przy wnoszeniu do spółki kapitałowej wkładu

otrzymanego w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpieniem

wspólnika z takiej spółki. W tym celu poprawki wyraźnie wskazują, że kosztem uzyskania
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przychodu będą wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku niezaliczone do

kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie lub wartość początkowa składnika

majątku pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Poprawka nr 10 ma charakter redakcyjny.

Poprawki nr 11 i 25 mają na celu wyeliminowanie odesłań do ewidencji określonych

w art. 24a ust. 1 ustawy PIT oraz art. 9 ust. 1 ustawy CIT – jako bezprzedmiotowych.

Przyjmując poprawki nr 12 i 27 Senat przesądził o sposobie ustalania kosztów

uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w drodze wkładu niepieniężnego.

Uchwalając poprawki nr 13 i 26 Senat uznał za zasadne doprecyzowanie sposobu

ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez spółkę osobową

przedmiotu wkładu pieniężnego wniesionego do tej spółki, poprzez wyraźne wskazanie na

obowiązek "kontynuacji wyceny kosztów". W tym celu poprawki usuwają wskazanie na

podmiot ponoszący wydatek (dokonujący odpisów amortyzacyjnych).

Poprawki nr 14 i 30 doprecyzowują sposób ustalania wartości początkowej środków

trwałych w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki osobowej,

poprzez wskazanie na obowiązek kontynuacji wartości początkowej danego składnika, w

przypadku gdy był on uprzednio amortyzowany.

Przyjmując poprawkę nr 15 Senat uznał za zasadne uzupełnienie danych, które

powinny znaleźć się w wykazie składników majątku w przypadku likwidacji działalności lub

wystąpienia wspólnika ze spółki o wartość początkową, metodę amortyzacji oraz sumę

odpisów amortyzacyjnych.

Poprawki nr 16 i 29 doprecyzowują zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów

przy odpłatnym zbyciu składników majątku innych niż środki pieniężne, otrzymanych w

wyniku likwidacji lub wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, przez co wskazują na

kontynuację kosztów uzyskania przychodów.

Poprawki nr 17 i 22 mają charakter redakcyjny.

Poprawka nr 19 ujednolica przepisy ustawy.

Poprawka nr 20 ma charakter redakcyjny. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy CIT

dotyczyć powinien nie "podatników (…) którzy (…) posiadają depozytariusza prowadzącego

rejestr aktywów tej instytucji", a "podatników (…) którzy (…) posiadają depozytariusza

prowadzącego rejestr aktywów tych podatników".

Poprawka nr 24 ma charakter redakcyjny.
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Poprawka nr 28 ma charakter doprecyzowujący. Jednoznacznie wskazuje na spółkę

nabywającą, jako spółkę ponoszącą wydatki oraz na spółkę, której udziały są nabywane.

Poprawka nr 31 ma charakter doprecyzowujący.

Poprawki nr 32 i 35 doprecyzowują zasady zwolnień od podatku dochodów z udziału

w zyskach osób prawnych, uzyskanych z udziałów lub akcji posiadanych na podstawie

innego tytułu niż własność. Przyjmując poprawki Senat miał na celu adekwatne oddanie

intencji ustawodawcy, zgodnie z którymi art. 20 ust. 16 i art. 22 ust. 7 ustawy CIT, stanowić

miały jedynie wyjątek od, odpowiednio, art. 20 ust. 15 pkt 2 i art. 22 ust. 4d pkt 2 ustawy.

Poprawka nr 33 ma na celu podkreślenie, że norma zawarta w art. 21 ust. 3a ustawy

CIT jedynie uzupełnia regulację z ust. 3 pkt 3 oraz odsyła do stosowania warunków

określonych w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy.

Przyjmując poprawkę nr 34 Senat uznał za zasadne dodanie do katalogu państw

w art. 22 ust. 4c pkt 3 Konfederacji Szwajcarskiej. Poprawka zakłada, że w przypadku, gdy

odbiorcą dochodów z dywidend jest zakład spółki uprawnionej do zwolnienia

z opodatkowania, to zwolnienie to dotyczyć ma także zakładu położonego w Konfederacji

Szwajcarskiej.

Poprawka nr 36 ma na celu korektę nieprecyzyjnych odesłań.

Poprawka nr 37 ma na celu ujednolicenie terminologii ustawy.

Poprawka nr 38 usuwa, w art. 21 ust. 8 pkt i ust. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, odesłanie od

uchylanego uchwaloną przez Sejm ustawą, art. 24 ust. 3 ustawy PIT.

Uchwalając poprawkę nr 39 Senat miał na celu prawidłowe utrzymanie w mocy

dotychczasowych przepisów wykonawczych. Przepis art. 6 uchwalonej przez Sejm ustawy

utrzymuje czasowo w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45 pkt 5

ustawy PIT. Tymczasem obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia

24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i

informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób

fizycznych, wydane zostało nie tylko na podstawie art. 45 pkt 5 ustawy, ale także na

podstawie art. 45 pkt 1. Poprawka zakłada czasowe utrzymanie w mocy przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 pkt 1 i 5, a więc jednoznacznie utrzymuje w

mocy wszystkie przepisy rozporządzenia.

Przyjmując poprawkę nr 40 Senat dodał przepis przejściowy zakładający stosowanie

dotychczasowych zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów, do odpłatnego zbycia

składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
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nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do dnia 31 grudnia 2010 r. W tym zakresie Senat

kierował się konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych.

Przyjmując poprawkę nr 41 Senat uznał za konieczne wprowadzenie przepisu

przejściowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok

podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy. Zdaniem Senatu brak stosownej regulacji

umożliwiającej zastosowanie przez podatników podatku CIT dotychczasowych,

korzystniejszych przepisów, w sytuacji gdy ustawa wejdzie w życie w trakcie ich roku

podatkowego innego niż kalendarzowy, w obliczu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,

ocenić należy negatywnie, jako rozwiązanie niezgodne z art. 2 Konstytucji i wywiedzioną

niego zasadą, niedokonywania zmian w prawie podatkowym w trakcie roku podatkowego.

Poprawka nr 42 zakłada, ze przepis dotyczący wspólnego opodatkowania osób

samotnie wychowujących dzieci, w brzmieniu ustalonym nowelizacją, znajdzie zastosowanie

do dochodów uzyskiwanych od 2011 r. W ocenie Senatu zmiany wprowadzane w przepisie

niosą za sobą nowość normatywną pogarszającą sytuację prawno-podatkową adresatów

(wskazanie na warunek samotnego wychowywania dzieci) i tym samym powinny być

zastosowane dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Poprawki nr 43 i 44 uzupełniają oraz korygują treść załączników do ustawy.


