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Pan

                     Marek Borowski

                      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 dochodowym od osób prawnych.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana

posła Józefa Zbigniewa Gruszkę.

(-) Bolesław Bujak, (-) Czesław Cieślak(-) Zbigniew Deptuła, (-) Janusz Dobrosz, (-) Józef

Gruszka,  (-) Andrzej Grzyb, (-)  Stanisław Kalemba, (-) Stanisław Kalinowski, (-)Mieczysław

Kasprzak, (-) Jan Kubik, (-) Zbigniew Kuźmiuk, (-) Józef Mioduszewski, (-)  Mirosław

Pawlak,  (-) Bogdan Pęk, (-)  Janusz Piechociński, (-) Tadeusz Polański, (-) Tadeusz

Samborski, (-)  Marek Sawicki, (-) Zbigniew Sosnowski, (-) Ryszard Stanibuła, (-) Franciszek

Jerzy Stefaniuk, (-) Józef Szczepańczyk, (-) Leszek Świętochowski.
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Ustawa

z dnia                   2002 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 1

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.

z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117,

poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr

125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.

1179) w art. 16 w ust. 1 dodać pkt 38b) w brzmieniu:

„38b) wydatków na wynagrodzenia i nagrody (za wyjątkiem wypłat z zysku) oraz świadczeń

pieniężnych i niepieniężnych, których łączna wartość miesięcznie dla zatrudnionego

przekracza 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego

przez prezesa GUS za rok poprzedni,”

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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Uzasadnienie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada,

że nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia i nagrody (za wyjątkiem

wypłat z zysku) oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne, których łączna wartość

miesięcznie dla zatrudnionego przekracza 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Przedstawiony projekt wymusza na organach zarządczych spółek prawa handlowego

(zarządach i radach nadzorczych) prowadzenie właściwej, z punktu widzenia celów

gospodarczych, polityki tj. kumulacji kapitału, który może być m.in. przeznaczony na rozwój

tych firm, tworzenie nowych miejsc pracy itp.

Jest powszechnie wiadomym, że w spółkach kapitałowych przychody są, w większości

wypadków, konsumowane poprzez niczym nieuzasadniony poziom wysokich wynagrodzeń

członków ich organów. Wynikiem czego, nie należą także do rzadkości wypadki, że w ten

sposób unika się płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, bowiem spółki nie mają

z w/w powodu żadnego dochodu lub wręcz wykazują straty.

Te i inne zjawiska związane z nieuzasadnionym, wysokim poziomem wynagrodzeń

w spółkach kapitałowych, powodują również to, że w wypadkach kryzysowych w takich

firmach wypowiedzenia warunków płacowych dotykają tylko i wyłącznie pracowników.

Przykładem jest jeden ze znanych banków, w którym na skutek błędnych decyzji finansowych

nastąpiło zachwianie płynności, w związku z czym w celu „ratowania” sytuacji finansowej

obniżono płace pracowników w granicach 30-50%, natomiast płace członków zarządu i rady

nadzorczej banku pozostały niezmienione i kształtują się w granicach od kilkudziesięciu do

kilkuset tysięcy złotych.

W nowej sytuacji prawnej nie istnieje, bo istnieć nie może, ograniczenie wysokości

wynagrodzeń, jednakże powyżej kwot 12-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw nadwyżka tej kwoty może być wypłacona tylko i wyłącznie z zysku

wypracowanego przez firmę.

Przyjęcie ustawy spowoduje, że maksymalna kwota wynagrodzenia lub nagrody oraz

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, stanowiąca koszt uzyskania przychodu, wynosić

będzie 26.400 zł, a tym samym kształtować się na poziomie najwyższych stawek

wynagrodzenia najważniejszych osób zajmujących stanowiska państwowe w Polsce.
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Skutki budżetowe, po wejściu w życie ustawy, to wpływ z tytułu podatków

dochodowych, kwoty ok. 1 miliarda złotych . Należy również podkreślić, że ustawa przyczyni

się do zwiększenia efektywności działań gospodarczych spółek prawa handlowego.

Zakres uregulowań zawartych w projekcie nie jest objęty prawodawstwem Unii

Europejskiej.






