
Druk  nr  2235
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                    IV kadencja

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

o  rządowym  projekcie  ustawy  o  zmianie
ustawy  o  podatku  od  czynności

cywilnoprawnych  oraz  ustawy  o  podatkach  i
opłatach  lokalnych

(druk  nr  2114)

Marszałek Sejmu – na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 97 ust. 1 Regulaminu Sejmu –
skierował w dniu 30 października  2003 r. powyższy projekt ustawy (druk nr 2114) do
Komisji Europejskiej w celu rozpatrzenia.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło
przedstawicieli Komisji.

Komisja Europejska po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w
dniach 13 listopada 2003 r. i 26 listopada 2003 r., oraz wysłuchaniu oświadczenia
przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że projekt ustawy zawarty w
sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej,

wnosi:

W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 26 listopada 2003 r.

Sprawozdawca

/-/Bogdan Derwich

Przewodniczący
Komisji Europejskiej

/-/Józef Oleksy
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Projekt

USTAWA

 z dnia               2003 r.

o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyż-
szenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnopraw-
nych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4,

3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli
wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne
wymienione w pkt 1 lub 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

1) przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wniesionego
do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie mająt-
ku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę
udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, dopłaty oraz
oddanie przez wspólnika lub akcjonariusza spółce rzeczy lub
praw majątkowych do nieodpłatnego używania,

2) przy spółce kapitałowej - wniesienie lub podwyższenie wniesio-
nego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie
kapitału zakładowego, oraz dopłaty,

3) przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem
jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakła-
dowego,

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr

100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr
96, poz. 874 i Nr 137, poz. 1302).
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4) przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywi-
stego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby -
także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapi-
tału zakładowego - jeżeli rzeczywisty ośrodek zarządzania lub
siedziba nie znajdowały się poprzednio na terytorium państwa
członkowskiego, bądź jeżeli znajdowały się na terytorium takiego
państwa, jeżeli umowa spółki nie podlegała podatkowi kapitało-
wemu.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili do-
konania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje
się:

1) w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki,

2) w przypadku spółki kapitałowej:

a) rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b) siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządza-
nia nie znajduje się na terytorium żadnego z państw człon-
kowskich, a jeżeli ośrodek ten znajduje się na terytorium ta-
kiego państwa, gdy umowa spółki nie podlega podatkowi ka-
pitałowemu w tym państwie.”,

d) uchyla się ust. 7 i 8;

2) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) spółka osobowa - spółkę: cywilną, jawną, partnerską, ko-
mandytową lub komandytowo-akcyjną,

2) spółka kapitałowa - spółkę: z ograniczoną odpowiedzial-
nością lub akcyjną,

3) siedziba spółki - siedzibę spółki określoną w umowie (statu-
cie) spółki,

4) rzeczywisty ośrodek zarządzania - miejscowość, w której ma
siedzibę organ zarządzający spółki kapitałowej,

5) państwo członkowskie - państwo będące członkiem Unii Eu-
ropejskiej;

6) podatek kapitałowy - podatek, który zgodnie z prawem pań-
stwa członkowskiego jest pobierany od kapitału spółki kapi-
tałowej lub od jego podwyższenia.”;

3) w art. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmie-
niu:

„5) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów
prawa celnego stanowią towary:

a) wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocło-
wego,

b) objęte procedurą składu celnego.”;
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4) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przy umowie spółki:

a) przy zawarciu umowy - wartość wkładów wniesionych do mająt-
ku spółki albo wartość kapitału zakładowego,

b) przy zmianie umowy - wartość wkładów powiększających mają-
tek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,

c) przy dopłatach - kwota dopłat,

d) przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika lub akcjonariu-
sza - kwota lub wartość pożyczki,

e) przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłat-
nego używania - roczna wartość nieodpłatnego używania, którą
przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub
prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania,

f) przy przekształceniach spółek - wartość  majątku wniesio-
nego do spółki albo wartość kapitału zakładowego,

g) przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rze-
czywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedzi-
by - wartość kapitału zakładowego,”,

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza
się:

1) kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, po-
braną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy
spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku
spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,

2) opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsię-
biorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do
spółki albo kapitału zakładowego,

3) opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2,

4) wartość wkładów do spółki lub powiększających jej majątek,
wartość kapitału zakładowego lub jego podwyższenia, kwoty do-
płat, kwoty lub wartość pożyczek oraz wartość rzeczy i praw
majątkowych oddanych spółce do nieodpłatnego używania -
przez podmioty zwolnione na podstawie art. 8 pkt 2-5 lub na pod-
stawie przepisów odrębnych ustaw,

5) wartość wkładów do spółki lub kapitału zakładowego, która w
wyniku zawarcia umowy spółki lub jej zmiany w związku z prze-
kształceniem, podziałem lub łączeniem spółek, była opodatkowa-
na podatkiem od czynności cywilnoprawnych przed dokonaniem
tych czynności,
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6) kwoty dopłat w spółce kapitałowej, które były opodatkowane po-
datkiem od czynności cywilnoprawnych, a następnie zostały
przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego.”;

5) w art. 7:

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) od umowy spółki 0,5 %.”,

b) uchyla się ust. 2;

6) w art. 9:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z czę-
ściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów:

a) sprzedaży,

b) dożywocia,

c) o dział spadku - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

d) o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub do-
płat,

e) darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego
długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

f) zamiany - do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z
jej częściami składowymi,

g) odpłatnej renty,

pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w
chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rol-
ne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa
rolnego będącego własnością nabywcy,”;

b) w pkt 10 dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej,”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) umowy spółki:

a) zawarte wskutek przekształcenia, podziału lub łączenia w części
dotyczącej kapitału zakładowego, którego wartość przed dokona-
niem czynności została opodatkowana podatkiem kapitałowym
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) których skutkiem jest przeniesienie rzeczywistego ośrodka zarzą-
dzania lub siedziby spółki kapitałowej z państwa członkowskiego
innego niż Rzeczpospolita Polska na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli wartość kapitału spółki była opodatkowana podat-
kiem kapitałowym w państwie członkowskim,”;

7) w art. 10 ust. 3a i 3 b otrzymują brzmienie:
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„3a. Płatnicy wpłacają pobrany podatek na rachunek organu podatkowego wła-
ściwego ze względu na siedzibę płatnika.

3b. Notariusze, jako płatnicy podatku, są obowiązani do przekazywania orga-
nowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów
sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnopraw-
nych stanowiących przedmiot opodatkowania.”;

8) w art. 11 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie
zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części
stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należ-
nym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębior-
ców,”;

9) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wy-
mienione w pkt 1 - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy, a jeżeli jedynie zbywca ma miej-
sce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - naczelnik urzę-
du skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę)
zbywcy,”;

10) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. Organem podatkowym właściwym rzeczowo w sprawach podatku
od czynności cywilnoprawnych jest naczelnik urzędu skarbowe-
go.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874
i Nr 110, poz. 1039) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6,
jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach
nr 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przy-
padku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych
dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki,
określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy.”;

2) art. 20a otrzymuje brzmienie:

„Art. 20a. 1.W przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokal-
nych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 14 pkt 1
oraz art. 19 pkt 1, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprze-
dzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków trans-
portowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jeżeli
stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są
wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podat-
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kowy - stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników
nr 1-3 do ustawy.”.

Art. 3.

Do czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał
przed dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 4.

Przepis art. 6 ust. 9 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, ma zastosowanie:

1) w przypadku przekształcenia lub łączenia spółek - także do wartości mająt-
ku spółki lub kapitału zakładowego opodatkowanego na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4,
poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50,
z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz
z 2000 r. Nr 68, poz. 805);

2) w przypadku podziału spółek - wyłącznie do wartości majątku spółki lub
kapitału zakładowego wniesionego od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej.

Art. 5.

Kwot dopłat w spółce kapitałowej, o których mowa w art. 6 ust. 9 pkt 6 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie odlicza się od pod-
stawy opodatkowania, jeżeli dopłaty zostały wniesione przed dniem przystąpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 i pkt 6 lit. a i art. 2 pkt 2, które wchodzą
w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. oraz art. 1 pkt 10 i art. 2 pkt 1, które wchodzą w
życie z dniem ogłoszenia.


