
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

25 kwietnia 2008 r. ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) działalność innowacyjna – działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii

i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych

towarów, procesów lub usług;";

2) w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 w lit. a i b wyraz "produkcji" zastępuje się wyrazem

"wytwarzania" oraz po wyrazie "towarów" dodaje się wyraz ", procesów";

3) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "art. 2 pkt 9, z wyłączeniem lit. g," zastępuje się

wyrazami "art. 2 pkt 9 lit. a –f";

4) użyte w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 i 11, dwukrotnie w art. 7 w ust. 3, w art. 9 w ust. 2,

w tytule rozdziału 3 i w art. 14 w ust. 1 wyrazy "Kredytu Technologicznego" zastępuje

się wyrazami "Premii Technologicznej";

5) w art. 2 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) używane środki trwałe – środki trwałe, które nie zostały nabyte lub wytworzone

z wykorzystaniem pomocy publicznej, stanowiące:
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a) budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono

budowę tych obiektów budowlanych, minęło co najmniej 5 lat,

b) środki trwałe inne niż grunty, budynki, budowle lub ich części, których okres

używania przez przedsiębiorcę dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej 6

miesięcy;";

6) w art. 5 w ust. 3 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) charakterystykę technologii oraz przedstawienie właściwości świadczących

o możliwości jej wdrożenia do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych

towarów, procesów lub usług,",

b) w lit. b i c wyraz "produkcji" zastępuje się wyrazem "wytwarzania" oraz po wyrazie

"towarów" dodaje się wyraz ", procesów",

c) w lit. d po wyrazie "towarów" dodaje się wyraz ", procesów";

7) w art. 5 w ust. 3 w pkt 5 wyrazy "którymi mogą być w szczególności" zastępuje się

wyrazami "którymi są";

8) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę o wypłatę premii technologicznej

w terminie 30 dni od dnia:

1) otrzymania kopii umowy o udzielenie kredytu technologicznego, albo

2) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, albo przyznania promesy

premii technologicznej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń jest

późniejsze - jeżeli przyznanie tej promesy było jednym z warunków

postawionych w warunkowej umowie kredytu technologicznego, albo

3) przyznania promesy premii technologicznej - jeżeli przyznanie tej promesy było

jedynym warunkiem postawionym w warunkowej umowie kredytu

technologicznego.";

9) w art. 10 w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej są ponoszone

przez przedsiębiorców realizujących tę inwestycję wydatki na:";
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10) w art. 10 w ust. 5 w pkt 6 w lit. c po wyrazie "ustawy" dodaje się wyrazy "z dnia 29

września 1994 r.";

11) w art. 17:

a) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "wyrobów i usług" dodaje się wyrazy "lub praw

własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw

własności przemysłowej,",

b) w ust. 6 w pkt 2 wyrazy "badań lub prac rozwojowych" zastępuje się wyrazami

"własnych usług badawczo – rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie

polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych

przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej";

12) w art. 17 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "30% przychodów" zastępuje się wyrazami "20%

przychodów";

13) w art. 21 w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) niewykorzystania ich w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do funduszu

innowacyjności, lub w ciągu dwóch lat podatkowych następujących po tym roku –

w wysokości niewykorzystanych środków;";

14) w art. 23 wyraz "skreśla" zastępuje się wyrazem "uchyla";

15) w art. 29, w art. 30 i w art. 31 w ust. 1 i 2 użyte w różnym przypadku wyrazy "Fundusz

Kredytu Technologicznego utworzony na podstawie art. 14" zastępuje się użytymi

w odpowiednim przypadku wyrazami "Fundusz Premii Technologicznej utworzony na

podstawie art. 14";

16) w art. 31 w ust. 1 i 2 po wyrazach "art. 14" dodaje się wyrazy "ust. 1";

17) w art. 35:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W przypadku gdy wniosek nie zostanie uwzględniony, spółka jest obowiązana do
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zapłaty podatków i opłat należnych za okres zwolnienia w terminie miesiąca od dnia

uprawomocnienia się decyzji w sprawie wniosku.",

b) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;

18) w art. 37 wyrazy "31 grudnia 2008 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2009 r.";

19) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

"Art. 37a. Przepisy rozdziału 2 tracą moc z dniem 1 stycznia 2016 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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U Z A S A D N I E N I E

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 25 kwietnia 2008 r. ustawy

o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, proponuje wprowadzenie do jej

tekstu 19 poprawek.

Zmian merytorycznych Senat dokonał w przepisach regulujących przesłanki

uzyskiwania statusu centrum badawczo – rozwojowego oraz określających zasady

wykorzystywania środków funduszu innowacyjności przez centrum. Zmodyfikowano jedną

z przesłanek przyznania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo – rozwojowego wskazując,

iż osiągnięcie wymaganej ustawą wysokości przychodów dotyczy zarówno sprzedaży

własnych usług badawczo – rozwojowych jak i przysługujących przedsiębiorcy praw

własności przemysłowej (poprawka nr 11). Jednocześnie obniżono z 30% do 20% próg

przychodów uzyskanych ze sprzedaży własnych usług badawczo – rozwojowych, który musi

uzyskać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie statusu centrum badawczo – rozwojowego,

uznając, iż trzydziestoprocentowy próg przychodów ze sprzedaży jest nadal zbyt wysoki i nie

ułatwi przedsiębiorcom uzyskiwania tego statusu (poprawka nr 12). Poprawką nr 13

wydłużono okres, w którym możliwe będzie rozliczenie niewykorzystanych środków

z funduszu innowacyjności przez centrum badawczo - rozwojowe.

Poprawki nr 4 i 15 zmieniają nazwę Funduszu Kredytu Technologicznego

tworzonego ustawą na Fundusz Premii Technologicznej, mając na celu powiązanie nazwy

tego funduszu celowego z zadaniem, jakie ma on realizować czyli wypłacaniem premii

technologicznych.

Poprawka nr 7 zmierza do stworzenia zamkniętego katalogu dokumentów

pozwalających uznać przedsiębiorcę za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego

przedsiębiorcę, składanych przy ubieganiu się o kredyt i premię technologiczną.

Poprawka nr 8 uzupełnia i porządkuje normę prawną w zakresie zdarzeń

powodujących bieg 30-dniowego terminu do zawarcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego

z przedsiębiorcami umów o wypłatę premii technologicznej.

Poprawka nr 1 modyfikuje definicję "działalności innowacyjnej" precyzując, iż jest

to działalność polegająca na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie

wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, natomiast

poprawki nr 2 i 6 doprecyzowują definicję inwestycji technologicznej oraz inne przepisy

ustawy poprzez uwzględnienie w ich treści definicji "nowej technologii".
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Część poprawek Senatu wprowadza zmiany o charakterze techniczno –

legislacyjnym. Poprawką nr 18 Senat zadecydował o wprowadzeniu tej samej daty (1 stycznia

2009 r.) dla uchylenia dotychczasowych i wejścia w życie nowych przepisów dotyczących

Funduszu Kredytu Technologicznego, w celu uniknięcia luki prawnej.

Uporządkowaniu systemu prawnego służy poprawka nr 19. Z treści przepisów

ustawy wynika, iż część rozwiązań ustawowych ma charakter czasowy. Umowy o udzielenie

kredytu technologicznego będą zawierane do dnia 31 października 2013 r. (art. 3 ust. 8),

udzielenie promesy premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego może

nastąpić do dnia 15 września 2013 r. (art. 4 ust. 3), natomiast wypłacenie premii

technologicznej powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r. (art. 9 ust. 1). W związku

z powyższym, Senat uznał za zasadne zastosowanie §52 zasad techniki prawodawczej

poprzez dodanie przepisu określającego termin utraty mocy obowiązującej przepisów ustawy,

które po dniu 1 stycznia 2016 r. nie będą mogły być wykonywane ze względu na ograniczenia

czasowe w nich określone.

Poprawka nr 10 zmierza do zapewnienia zgodności przepisu z zasadami techniki

prawodawczej, nakazującymi przytaczać przy kolejnych odesłaniach do danej ustawy nie

tylko jej przedmiot, lecz również jej datę. Poprawki nr 3 i 16 mają na celu sformułowanie

prawidłowych odesłań, natomiast poprawka nr 14 zmierza do zastosowania prawidłowej

techniki legislacyjnej, która nakazuje uchylać normę prawną, a nie ją skreślać.

Poprawki nr 5, 9 i 17 dokonują zmian redakcyjnych w przepisach w celu poprawy

ich czytelności.


