




Projekt

Ustawa

z dnia ……………………

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 1

W art. 17 ust. 1 pkt,. 4d otrzymuje brzmienie:

„4d. Dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych
przeznaczone na cele statutowe. W tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku
prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej”.

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia.



Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych oraz ustawy o
ochronie przeciwpożarowej ma na celu ułatwienie funkcjonowania kilkunastu tysięcy
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie prowadzą działalności
gospodarczej. Należy podkreślić, że środki z których utrzymują się Ochotnicze Straże
Pożarne pochodzą głównie ze składek członkowskich i darowizn, i przeznaczane są na
cele statutowe. Środki te zwolnione są z podatku z mocy ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych art. 17 ust. 4d. Pomimo tego OSP zobowiązane są
do prowadzenia dokumentacji finansowej. Należy podkreślić, że OSP na dorocznych
zebraniach sprawozdawczych rozliczają się z pozyskanych środków oraz są
kontrolowane przez komisje rewizyjne, które sporządzają pisemne protokoły
finansowe.

Inicjatywa niniejsza dotyczy zwolnienia OSP z obowiązku prowadzenia
dokumentacji finansowej wyłącznie w zakresie działalności statutowej.

Takie rozwiązanie zastosowano w cytowanej ustawie podatkowej wobec
kościelnych osób prawnych (art. 17 ust. 4a). Takiego rozwiązania domagają się liczne
Ochotnicze Straże Pożarne w listach do przedstawicieli rządu oraz Parlamentarnego
Zespołu Strażaków. Problemy te zawarte zostały w uchwale XI Krajowego Zjazdu
OSP odbytego w 2002 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej polegająca na
wprowadzeniu ust. 3 do art. 37 w rozdziale 6 zawierającym zasady świadczeń
rzeczowych i finansowych jest niezbędna ponieważ zapisy rozwiązań podatkowych
muszą wynikać z zapisów ustawy ustrojowej dla OSP, którą jest ustawa o ochronie
przeciwpożarowej.

Proponowane zapisy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawę o ochronie przeciwpożarowej uzyskały poparcie Ministerstwa
Finansów, które zostało zawarte w liście z 17 marca 2003 r. skierowanym do
Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Uchwalenie proponowanych poprawek będzie wyrażeniem przez Sejm
szacunku do społecznej służby 500 tys. członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Nowelizacja ustaw nie powoduje wydatków z budżetu państwa.
Proponowane zmiany nie kolidują z prawem Unii Europejskiej.








