
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 18 lipca 2002 r. Druk nr 162 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 17 lipca 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, przedstawia  Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych

1) w art. 1 w pkt 5 w lit. a), w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na

skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek

pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części

przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej

wartości udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo

zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w

spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16

ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie,

kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków

poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub

nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej

proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna

unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości

nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.";

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez komisję

2) w art. 1 w pkt 6 w lit. b), w ust. 1b w pkt 3 skreśla się wyraz

"(nabycie)";

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję

3) w art. 1 w pkt 6 w lit. d) w tiret drugie, w pkt 12 po wyrazie "wartość"

dodaje się wyraz "nominalną";

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez komisję

4) w art. 1 w pkt 8 w lit. a) w tiret drugie, pkt 8c otrzymuje brzmienie:

"8c) wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek

łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)

w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek

kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te

stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez komisję



udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w

wysokości:

a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w

spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za

wkład niepieniężny,

b) zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej

lub dzielonej zostały nabyte  albo objęte za wkład pieniężny,

c) wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce

dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a) lub lit. b), w takiej

proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca

(akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów

(akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów

(akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych

wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego

zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez

wydzielenie,";

5) w art. 1 w pkt 12 w lit. c), ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych

ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo

jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art.

16i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym

roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do

ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów

przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji, do

końca tego roku podatkowego.";

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję

Uwaga:



Treść poprawki nr 6 ulegnie modyfikacji w zakresie ust. 11 w

przypadku przyjęcia poprawek nr 7, 8 i 9.

6) w art. 1 w pkt 18 przed lit. a) dodaje się lit. ...) w brzmieniu:

"...) w ust. 1 wyrazy "ust. 2a, 3-6" zastępuje się wyrazami "ust. 2a, 3-6a,

11",";

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 7, 8 i 9 należy głosować łącznie.

7) w art. 1 w pkt 18 w lit. h) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 10-12"

zastępuje się wyrazami "ust. 10" oraz skreśla się ust. 11 i 12;

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez komisję

8) w art. 2 skreśla się ust. 4; Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez komisję

9) w art. 4 wyrazy "oraz pkt 18 lit. h) w zakresie dotyczącym dodania

ust. 11 i 12, które wchodzą" zastępuje się wyrazami ", który wchodzi".

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


