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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna
"Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi
projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy
został upoważniony poseł Michał Marcinkiewicz.

Przewodniczący Komisji
(-) Janusz Palikot

projekt
USTAWA
z dnia …………….. 2009 r.
o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 i
Nr 157, poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 12:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c:
1) na dzień kończący rok obrotowy,
2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej
sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o
ile nie nastąpiło jego umorzenie,
3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem
jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego
połączenia,
5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w
wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień
poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub
ogłoszenia upadłości,
7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami
- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.”,
b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:
„3b. Można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym
działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że
jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub
występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub
finansowym.
3c. Przepisu ust. 3b nie stosuje się do emitentów papierów wartościowych
zamierzających ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegających się o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, oraz emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do obrotu na tym rynku.”;
2) w art. 26 w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3b
jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych.”.
1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Art. 2.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000
r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności
gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki
niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar
kosztów uzyskania przychodów.”.
2) w art. 45 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania
finansowego dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe.”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 Nr 94 poz.
1037, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 231 po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu:
„§ 6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała
zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku
obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na
podstawie uchwały wspólników. W takim przypadku przedmiotem obrad
następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników są również sprawy, o których
mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki przez cały
czas pozostawała zawieszona. ”
2) w art. 395 po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu:

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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. 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 222, poz. 2201, Nr 223, poz.
2217 i Nr 228, poz. 2255, 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, Nr 151, poz. 1596, Nr
162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202,
Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i
1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz.
1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz.
723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i
Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr
181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623,
Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228,
poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33, Nr 19, poz. 100, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 91,
poz. 741, Nr 97, poz. 800, Nr 125, poz. 1035 i 1037, Nr 127, poz. 1052 i Nr 157, poz. 1241.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz.
408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz.
1547 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860.

„§ 6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała
zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku
obrotowego zwyczajne walne zgromadzenie może się nie odbyć na podstawie
uchwały walnego zgromadzenia. W takim przypadku przedmiotem obrad
następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia są również sprawy, o których
mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki przez cały
czas pozostawała zawieszona.”.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
1. Wyjaśnienie celu ustawy
Celem nowelizacji jest ograniczenie obowiązków przedsiębiorców w okresie
zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą
ma być zwolniony ze wszystkich dokumentacyjnych i sprawozdawczych obowiązków, które
nie są konieczne dla ustalenia jego zobowiązań wobec państwa lub osób prywatnych.
Z powyższym celem koresponduje zwolnienie spółki kapitałowej z obowiązku
odbywania zwyczajnego zgromadzenia wspólników (zwyczajnego walnego zgromadzenia) za
pełen rok obrotowy zawieszenia działalności gospodarczej.
2. Przedstawienie stanu obecnego
W obecnym stanie prawnym z przepisów określających sytuację prawną
przedsiębiorcy w okresie zawieszenia przez niego działalności gospodarczej wynika, że
przedsiębiorca nie jest zwolniony z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości,
czyli z: prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania, badania, składania w sądzie
rejestrowym oraz składania do publikacji sprawozdania finansowego jak również
sporządzania i składania sprawozdania z działalności. W spółkach kapitałowych zwyczajne
zgromadzenie wspólników (zwyczajne walne zgromadzenie) odbywa się nawet, gdy
działalność gospodarcza spółki w całym poprzedzającym okresie była zawieszona.
3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym
Proponowane zmiany polegają na zwolnieniu w okresie zawieszenia działalności
gospodarczej z obowiązków związanych z rachunkowością, czyli z: prowadzenia ksiąg
rachunkowych, sporządzania, badania, składania w sądzie rejestrowym oraz składania do
publikacji sprawozdania finansowego, jak również sporządzania i składania sprawozdania
z działalności. Zwolnienie to dotyczyć ma tylko pełnego roku obrotowego, w którym trwa
stan zawieszenia. W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze majątkowym lub
finansowym przedsiębiorca pozostaje zobowiązany do ujawnienia ich w księgach
rachunkowych. Pociąga to za sobą wymienione w tym punkcie obowiązki związane
z zamknięciem roku obrotowego. Dalej idące zwolnienie z przedmiotowych obowiązków
naruszałoby zasadę bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 24.5 ustawy
o rachunkowości). Zasada ta określa m.in., że informacje z ksiąg rachunkowych mają służyć
sporządzaniu deklaracji podatkowych oraz dokonywaniu rozliczeń finansowych. Nieujęcie
w księgach rachunkowych np. ceny sprzedaży środka trwałego spowodowałoby perturbacje
przy sporządzaniu zeznania rocznego w podatku dochodowym.

Skoro pewne operacje gospodarcze są dopuszczalne w okresie zawieszenia
działalności gospodarczej (art. 14a.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), to ich
naturalną konsekwencją są obowiązki z ustawy o rachunkowości oraz obowiązek złożenia
i rozliczenia zeznania rocznego w podatku dochodowym.
Tylko przedsiębiorca, który w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie
wykona żadnej, nawet najmniejszej operacji gospodarczej może w pełni korzystać
z dobrodziejstw instytucji zawieszenia działalności gospodarczej. Poza przedmiotem
nowelizacji znajdują się natomiast:
- okres, na który działalność gospodarcza może zostać zawieszona oraz
- zasadność obowiązku składania zeznania rocznego w podatku dochodowym za rok
podatkowy, w którym nie miała miejsca żadna operacja gospodarcza.
Ponadto, wg nowelizacji zwyczajne zgromadzenie wspólników (zwyczajne walne
zgromadzenie) nie odbywa się, jeżeli spółka kapitałowa miała zawieszoną działalność
gospodarczą w całym roku obrotowym, za który zgromadzenie miało się odbyć i w tymże
roku nie miała miejsce żadne zdarzenie gospodarcze powodujące powstanie obowiązku
zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
jednostki.
Zgodnie z tą regulacją, jeżeli księgi rachunkowe nie zostaną zamknięte, to zwyczajne
zgromadzenie nie odbędzie się jako bezprzedmiotowe. Wtedy, sprawozdanie finansowe za
rok obrotowy podjęcia działalności będzie obejmować również rok obrotowy zawieszenia
działalności.
Podobnie, zwyczajne zgromadzenie za rok podjęcia działalności będzie formalnie
decydować również o absolutorium za poprzedni rok obrotowy.
4. Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze i prawne
Podstawowym skutkiem wprowadzenia zmiany jest poprawa sytuacji przedsiębiorcy
w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przez eliminację zbędnych obowiązków.
Ułatwienie czasowego wstrzymania działalności przez przedsiębiorcę przyczyni się do
zmiany klimatu prowadzenia działalności gospodarczej na bardziej przyjazny i zachęcający
do aktywizacji gospodarczej społeczeństwa. Usunięcie nieracjonalnych wymagań formalnych
przyczyni się również do poprawy klimatu inwestycyjnego. Dokładne określenie
z wykonywania jakich obowiązków przedsiębiorca jest zwolniony w okresie zawieszenia,
usunie pojawiające się w praktyce wątpliwości i rozbieżności.

Projekt nie stoi w sprzeczności z celem sprawozdania finansowego jakim jest
prawidłowe i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i jej wyniku
finansowego.
Projektowane zmiany nie mają dotyczyć emitentów papierów wartościowych
zamierzających ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na
rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art.
1.1.c) projektu). Projekt uwzględnia specyficzną sytuację prawną spółek będących emitentami
papierów wartościowych zamierzających ubiegać się o dopuszczenie, ubiegających się
o dopuszczenie oraz dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów
EOG. Definicje podmiotu zamierzającego ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegającego się
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w ww. zakresie zawiera art. 26 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005
r., Nr. 184, poz. 1539, zm.).
Projekt leży w interesie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek
komandytowych (wyjątkowo też: spółek komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych).
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki
partnerskie podlegają bowiem przepisom ustawy o rachunkowości tylko, gdy ich przychody
netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły co najmniej
równowartość w PLN 1.200.000 EUR. Na podmiotach tych będą ciążyły wszystkie obowiązki
objęte ustawą jeszcze za rok, w którym zawieszono działalność gospodarczą. Za rok następny
– pełny rok zawieszenia działalności, podmioty te z racji nieosiągnięcia progu przychodu nie
będą podlegać przepisom ustawy o rachunkowości.
Przedsiębiorcy prowadzący jedynie podatkową księgę przychodów i rozchodów objęci
są wyłącznie obowiązkiem wprowadzenia do księgi wpisów dotyczących zdarzeń
gospodarczych mogących mieć miejsce w trakcie zawieszenia działalności. Jeżeli więc żadne
zdarzenia gospodarcze w roku obrotowym nie wystąpią, przedsiębiorca automatycznie będzie
zwolniony z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Obowiązek składania rocznego zeznania w podatku dochodowym mimo braku jakichkolwiek
zdarzeń gospodarczych pozostaje natomiast, jak już wskazano, poza przedmiotem
nowelizacji.
Przedłożony projekt ustawy nie powinien powodować żadnych skutków finansowych
dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego, albowiem będzie dotyczył tylko
tych sytuacji, gdy żadne operacje gospodarcze ani zdarzenia finansowe nie będą miały
miejsca. Pewne oszczędności mogą wystąpić jedynie po stronie przedsiębiorcy.

Umożliwienie przesunięcia obowiązku zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników
(walnego zgromadzenia) ma być zależne od woli wspólników podjętej w uprzedniej uchwale.
Dlatego nie występuje ryzyko, że zarząd spółki kapitałowej uniemożliwi wspólnikom
sprawowanie kontroli i podejmowanie strategicznych decyzji w spółce.
Zmiana Kodeksu spółek handlowych jest uzasadniona wprowadzeniem do prawa
gospodarczego nowej instytucji, jaką jest zawieszenie działalności gospodarczej. Taka zmiana
systemowa uzasadnia konieczną, dopasowującą ingerencję w ustawy rangi kodeksowej
i systemowej.
5. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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Opinia prawna
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych
innych
ustaw
(przedstawiciel
wnioskodawców:
poseł
Michał
Marcinkiewicz)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca
1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz.
47) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy
Projekt przewiduje zmianę artykułów 12 i 26 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 oraz Nr 165, poz.
1316). Zgodnie z proponowaną zmianą będzie można odstąpić od zamknięcia
ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, jeśli działalność jednostki była
zawieszona i nie wystąpiły zdarzenia wywołujące skutki o charakterze
majątkowym lub finansowym. W takiej sytuacji możliwe też będzie odstąpienie
od przeprowadzenia inwentaryzacji. Proponowana regulacja nie będzie
dotyczyła emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub
ubiegających się o dopuszczenie do obrotu oraz dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Odpowiednio proponuje się zmianę artykułów 231 i 395 ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze
zmianami). Zgodnie z propozycją można będzie – na podstawie uchwały
wspólników (albo uchwały walnego zgromadzenia) – nie przeprowadzać
zwyczajnego zgromadzenia (albo zwyczajnego walnego zgromadzenia
wspólników) w spółce za rok obrotowy, w którym działalność spółki była
zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Konsekwencją proponowanych zmian jest też zmiana artykułów 24 ust.
1 oraz 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz.176, ze zmianami).

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem
Prawo Unii Europejskiej nie zawiera przepisów regulujących
zagadnienie będące przedmiotem projektu ustawy.
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa
Unii Europejskiej
Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa Unii
Europejskiej.
4. Konkluzja
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o
zmianie niektórych innych ustaw nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
Akceptował: p.o. Szefa Kancelarii Sejmu
Lech Czapla
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Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
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ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, jeśli działalność jednostki była
zawieszona i nie wystąpiły zdarzenia wywołujące skutki o charakterze
majątkowym lub finansowym. W takiej sytuacji możliwe też będzie odstąpienie
od przeprowadzenia inwentaryzacji. Proponowana regulacja nie będzie
dotyczyła emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub
ubiegających się o dopuszczenie do obrotu oraz dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Odpowiednio proponuje się zmianę artykułów 231 i 395 ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze
zmianami). Zgodnie z propozycją można będzie – na podstawie uchwały
wspólników (albo uchwały walnego zgromadzenia) – nie przeprowadzać
zwyczajnego zgromadzenia (albo zwyczajnego walnego zgromadzenia
wspólników) w spółce za rok obrotowy, w którym działalność spółki była
zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Konsekwencją proponowanych zmian jest też zmiana artykułów 24 ust.
1 oraz 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz.176, ze zmianami).
Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie
niektórych innych ustaw nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii
Europejskiej.
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
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Lech Czapla
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Pan
Lech Czapla
.Zastqpca Szefa
Kancelarii Sejmu
?~l.;wiejska
4/0/8
00-902 Warszawa

W imieniu fiajowej Rady Bieglych Rewidentbw bardzo serdecznie dziqkujq za
przeslanie projekt6w ustaw:

- komisvjnego projeltu ustawy o znlianie ustawy o rachunkowoSci oraz
o zrnianie nie1:tbrych innych ustaw (pismo z 9.11.2009 r.; znak: PS-192iog),
-rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb
Pafistwa wsparcia instytucjom finansowym.
Jednoczeinie pragnq poinformowat, ze Krajowa Izba Bieglych Rewidentbw nie
zglasza uwag do bvw. projekt6w ustaw.
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