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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, wprowadza

do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 5 w pkt 1 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 2 w zdaniu wstępnym skreśla się

wyrazy "po § 5";

2) w art. 5:

a) w pkt 1, w § 6 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "przez cały czas",

b) w pkt 2, w § 6 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "przez cały czas";

3) w art. 6, w art. 5 wyraz "W" zastępuje się wyrazami "Do dnia 31 grudnia 2012 r. w".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu  31 marca 2011 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy

o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 3 poprawki.

Poprawka nr 1 zmierza do uwzględnienia w art. 5 ustawy Zasad techniki

prawodawczej dotyczących budowy przepisu zmieniającego. Zgodnie z § 89 ust. 2 Zasad

techniki prawodawczej, w przypadku jeżeli nową jednostkę redakcyjną dodaje się na końcu

artykułu w ustawie typu kodeks stosuje się formułę: "w art. ... dodaje się § ... w brzmieniu:

...".

Mając na względzie czytelność przepisów Senat proponuje skreślenie zbędnie

powtórzonych wyrazów w regulacjach dodawanych do Kodeksu spółek handlowych

(poprawka nr 2). Fakt, iż zdanie drugie paragrafu stanowi o roku obrotowym, w którym

działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona wynika ze zdania pierwszego tego

paragrafu.

Przepis art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od

towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym w nowym brzmieniu (art. 6 ustawy

nowelizującej) budził wątpliwości co do zakresu czasowego jego obowiązywania. Przepis ten

mógł być bowiem traktowany nie jako przepis przejściowy, ale jako przepis merytoryczny

szczegółowy. W konsekwencji takiej interpretacji przepis ten należałoby stosować również po

31 grudnia 2012 r. Mając na względzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz

uwzględniając wolę ustawodawcy Senat przyjął poprawkę nr 3.


