
Warszawa, dnia 1 lutego 2010 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

(druk nr 767)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa nowelizuje ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,

wprowadzając zmiany, które polegają na:

- wskazaniu, że umowa spółki i jej zmiany są czynnościami cywilnoprawnymi

podlegającymi podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 2 pkt 4 zdanie wstępne),

- uregulowaniu, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy spółki

i ich zmiany w przypadku, gdy są związane z wniesieniem do spółki kapitałowej,

w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego

zorganizowanej części (art. 2 pkt 6 lit. c tiret pierwsze),

- ujednoliceniu regulacji dotyczącej ustalania podstawy opodatkowania w odniesieniu do

umowy sprzedaży; w każdym przypadku (bez względu na fakt, że umowa jest zawierana

przez nierezydentów) podstawę opodatkowania stanowić ma wartość rynkowa rzeczy lub

prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1),

- zmianie zakresu zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez objęcie

takim zwolnieniem sprzedaży praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi,

zagranicznym firmom inwestycyjnym lub dokonywanej za pośrednictwem tych firm, a

także sprzedaży dokonywanej poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne

oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa majątkowe zostały nabyte przez te

firmy w ramach obrotu zorganizowanego (art. 9 pkt 9).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 59. posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2010 r.

w oparciu o dwa projekty: poselski (druk sejmowy nr 2253) oraz komisyjny przedłożony

przez Komisję Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem

biurokracji (druk sejmowy nr 1017). Projekty stanowiły przedmiot prac sejmowej Komisji

Finansów Publicznych. Na etapie prac w Sejmie projekty zostały uzupełnione o zmiany

w art. 2 pkt 4 i 6 lit. c tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, które

polegały na wskazaniu, że umowa spółki i jej zmiany są czynnościami cywilnoprawnymi

podlegającymi podatkowi od czynności cywilnoprawnych oraz wyłączeniu od tego podatku

umów spółki i ich zmian, jeżeli są związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian

za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Zmodyfikowano również brzmienie przepisu art. 9 pkt 9 określającego katalog zwolnień

przedmiotowych w zakresie sprzedaży praw majątkowych będących instrumentami

finansowymi.

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu komisji (druk

sejmowy nr 2651).

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Iwona Kozera

młodszy legislator


