
Druk nr 3326-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

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

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 3221),
- o poselskich projektach ustaw o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych (druki nr 1878 i 2009)

Sejm na 87 posiedzeniu w dniu 19 października 2004 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie powyższe projekty ustaw zawarte w druku nr
3326 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w
drugim czytaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
20 października 2004 r.

wnosi:

W y s o k i   S e j m   raczy następujące poprawki:

do Art. 1:
1) w pkt 5 w lit. b dodać nową zmianę w brzmieniu:

„...) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału
zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego albo
funduszu statutowego w banku państwowym albo funduszu organizacyjnego
ubezpieczyciela,”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu Klubu SLD - przyjąć
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2) w pkt 5 w lit. b dodać nową zmianę w brzmieniu:

...) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a
także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń
finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa,
jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze
środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach
rządowych programów,”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu Klubu SLD - przyjąć

3) w pkt 6 lit. a nadać brzmienie:

„a) ust. 1i otrzymuje brzmienie:

„1i. W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych
rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych
świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 12 ust. 5-6a, określony został
przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z
uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

1) wartość przychodu, określonego w art. 12 ust. 5 i 6, albo

2) wartość przychodu, określonego w art. 12 ust. 5a i 6a, powiększona o
wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych
świadczeń

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h
ust. 1 pkt 1.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu Klubu SLD - przyjąć

4) w pkt 7 w lit. a dodać nowe tiret w brzmieniu:

„- po pkt 38a dodaje się 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 Głównego Urzędu Statystycznego
za rok poprzedni,”;

- poseł J.Gruszka w imieniu Klubu PSL - odrzucić

5) w pkt 7 w lit. a tiret czwarte nadać brzmienie

„- pkt 57 otrzymuje brzmienie:

„57) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat,
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6,
art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym, od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz.
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1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764,
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509,
z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr
89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181,
poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr
45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz.
874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz.
1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r.
Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz.
1291 i Nr 162, poz. 1691), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego wypłacanych przez zakład pracy,”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu Klubu SLD - przyjąć

6) w pkt 7 w lit. a dodać nowe tiret w brzmieniu:

„- po pkt 65 dodaje się pkt 66 w brzmieniu:
„66) wydatków poniesionych na zakup towarów, usług oraz wartości

niematerialnych i prawnych od podmiotów mających miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju
wymienionym w załączniku nr 6 do ustawy.”,”;

- poseł A.Lepper w imieniu Klubu Samoobrona - odrzucić

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 6 jest  dodanie załącznika nr 6 w
brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do ustawy:

„Załącznik nr 4 do ustawy z dnia .................... 2004 r.

„Załącznik nr 6
WYKAZ KRAJÓW (TERYTORIÓW), O KTÓRYCH MOWA

W ART. 16 UST. 1 PKT 66:

1. Księstwo Andory
2. Anguilla - Autonomiczne Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej

Brytanii i Irlandii Północnej
3. Antigua i Barbuda
4. Aruba - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów
5. Wspólnota Bahamów
6. Państwo Bahrajnu
7. Barbados
8. Belize
9. Bermudy - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej
10. Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej

Brytanii i Irlandii Północnej
11. Wyspy Cooka - Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
12. Wspólnota Dominiki
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13. Gibraltar - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
14. Grenada
15. Guernsey/Sark/Alderney - Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej
16. Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
17. Jersey - Terytorium Korony Brytyjskiej
18. Kajmany - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej
19. Republika Liberii
20. Księstwo Liechtensteinu
21. Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
22. Republika Malediwów
23. Republika Wysp Marshalla
24. Republika Mauritius
25. Montserrat - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej
26. Republika Nauru
27. Antyle Holenderskie - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów
28. Niue - Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
29. Republika Panamy
30. Niezależne Państwo Samoa
31. Republika Seszeli
32. Federacja St. Christopher i Nevis
33. Saint Lucia
34. Saint Vincent i Grenadyny
35. Królestwo Tonga
36. Turks i Caicos - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej
37. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów

Zjednoczonych
38. Republika Vanuatu
39. Zjednoczone Emiraty Arabskie”;”.

7) w pkt 10:

a) w ust. 1e w pkt 1 wyrazy „z listą sfer działalności pożytku publicznego” zastąpić
wyrazami „ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy
wymienionej w ust. 1 pkt 1”,

b) w ust. 1f w pkt 1 wyrazy „z listą sfer działalności pożytku publicznego” zastąpić
wyrazami „ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy
wymienionej w ust. 1 pkt 1”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu Klubu SLD - przyjąć

8) po pkt 16 dodać nowy pkt  w brzmieniu:
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„...) po art. 38a dodaje się art. 38b i 38c w brzmieniu:
Art. 38b. 1. Banki, które od dnia 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694 z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz.
2276 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535
oraz Nr 213, poz. 2155) będą sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w
art. 2 ust. 3 pkt 3 tej ustawy mogą zaliczać do kosztów uzyskania
przychodów, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów
(pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek,
odpowiadające równowartości rezerw na ryzyko związane z działalnością
banków, w wysokości i na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 26,
ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f.

2. Do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 12
ust. 1 pkt 4, 6 lit. b), ust. 1a, ust. 4 pkt 15 lit. a)-c), art. 15 ust. 1h pkt 2, art.
16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i c), ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

3. Do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1 dotyczących
niezaliczonych do końca 2004 r. do kosztów uzyskania przychodów
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, utworzonych do tego
dnia zgodnie z przepisami o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym
do dnia 31 grudnia 2004 r., mogą być stosowane przepisy art. 16 ust. 1 pkt
25 lit. b) i c), pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f.

4. Przepisy ust. 2 stosuje się do odpisów, o których mowa w ust. 3.
Art. 38c. 1. Banki, które od dnia 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694 z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz.
2276 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535
oraz Nr 213, poz. 2155) będą sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w
art. 2 ust. 3 pkt 3 tej ustawy mogą zaliczać do kosztów uzyskania
przychodów, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1h pkt 1, rezerwę na
poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe do wysokości rezerwy
na ryzyko ogólne, która zostałaby utworzona zgodnie z art. 130 ustawy, o
której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit.a).

2. W bankach, o których mowa w ust. 1 nie zalicza się do przychodów
nadwyżki kwoty rozwiązanej lub zmniejszonej rezerwy na ryzyko ogólne
ponad kwotę utworzonej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej
w ust. 1 rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe.

3. Przepisy art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) stosuje się odpowiednio do rezerwy na
poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe utworzonej zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w art.
2 ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 1.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu Klubu SLD - przyjąć
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do Art. 10:
9) pkt 4 nadać brzmienie:

„4) art. 20 ust. 12 pkt 2 i art. 22 ust. 4c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 18 sierpnia 2006 r.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu Klubu SLD - przyjąć

do załącznika nr 2:

10) w poz. 7 po wyrazach „Haftung” dodać wyrazy „Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit,”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu Klubu SLD - przyjąć

Uwaga: poprawki nr 10-12 należy rozpatrywać łącznie.

11) w poz. 11 po wyrazie „Haftung” skreślić wyrazy „bergrechtliche Gewerkschaft,”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu Klubu SLD - przyjąć

12) w poz. 21 po wyrazie „egyesülés” skreślić wyrazy „közhasznú társaság”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu Klubu SLD - przyjąć

Warszawa, dnia 20 października 2004 r.

Przewodniczący Komisji
Sprawozdawca Finansów Publicznych

Anita Błochowiak Mieczysław Czerniawski




