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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(843)

128. posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej

w dniu 11 lipca 2007 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.



(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Marek Waszkowiak)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej.
Mamy dwie ustawy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Zrobimy, niech komisja ochrony środowiska wchodzi.
Proszę państwa, ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych była omawiana, Komisja Gospodarki Narodowej przyjęła dwie poprawki,
ale ustaliliśmy, że Biuro Legislacyjne wspólnie z ministrem finansów ustali nowy
kształt poprawek.

Panie Adamie, proszę o pokazanie, na czym polega zmiana tych poprawek i zo-
staje podpisane przeze mnie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Adam Niemczewski:

Poprawki pierwsza i trzecia mają bardziej precyzyjnie określić to, że spod dzia-
łania art. 2 wyłączy się tych podatników, którzy rozpoczęli działalność w drugiej po-
łowie poprzedniego roku kalendarzowego i swój rok podatkowy wybrali jako rok ka-
lendarzowy, czyli rok 2007. To jest różnica.

W poprawce drugiej, którą przyjęliśmy w komisji, nie do końca precyzyjnie
było to określone w ten sposób.

Poprawka trzecia jest tego konsekwencją, aby ci podatnicy mogli w zeznaniu
rocznym rozliczyć ulgi przyznane niniejszą ustawą.

Poprawka czwarta ma charakter porządkowy.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów, członków Komisji Gospodarki Narodowej, ma

pytania do tego wyjaśnienia? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
Nad poprawkami pierwszą i trzecią głosujemy łącznie.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (12)
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Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Nad poprawką drugą nie głosujemy.
Poprawka czwarta, Komisji Gospodarki Narodowej, która była przegłosowana

poprzednio.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za ponownym poparciem tej poprawki? (14)
Dziękuję bardzo.
Sprawozdawcą był pan senator Mańkut, ale go nie ma.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze, to ja będę.
Proszę państwa, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

W tej ustawie przyjęliśmy jedną poprawkę. Uzgodniliśmy również z panem prezesem
UOKiK, że Biuro Legislacyjne ustali wszystkie poprawki, które będą konieczne do
właściwego funkcjonowania ustawy.

Poproszę panią legislator o przedstawienie tych poprawek. Zostały one podpisa-
ne przeze mnie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Karwowska-Sokołowska:

Nad poprawkami pierwszą, drugą i szóstą powinno się głosować łącznie. Naj-
istotniejsza w tym bloku jest poprawka druga, która modyfikuje pojęcie „przedsiębior-
cy” przez wskazanie, że jest to podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą lub
zawodową, nawet jeżeli taka działalność nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłe-
go. Poprawki pierwsza i szósta są konsekwencją zmiany drugiej.

Poprawka trzecia ma na celu doprecyzowanie definicji „przeciętnego konsu-
menta”.

Poprawka czwarta zmierza do dostosowania przepisów ustawy do regulacji za-
wartych w dyrektywie, ponieważ polskie tłumaczenie dyrektywy jest niekompletne
i nieprecyzyjne,

Poprawka piąta ma na celu objęcie zakresem stosowania tego przepisu wszyst-
kich przypadków, w których przedsiębiorca wpływa na decyzję zakupową konsumenta
za pomocą informacji wskazujących na likwidację lub przenosiny placówki handlowej,
a nie w ogóle na zakończenie działalności czy też zmianę siedziby.

Poprawka siódma jest poprawką komisji, gdzie jest prawidłowo zredagowana
norma karna.

Poprawka ósma polega na eliminowaniu z przepisu jako zbędnej przesłanki go-
dzenia w zbiorowe interesy konsumentów.

Wreszcie w poprawce dziewiątej eliminuje się zbędny przepis przejściowy
w związku z regulacjami kodeksu karnego.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.
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Proszę państwa, większość tych problemów była podnoszona w dyskusji na po-
przednim posiedzeniu komisji, a zatem, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, przystępujemy do
głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki pierwszej, drugiej i szóstej? Proszę
podnieść rękę. (13)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Poprawka trzecia.
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki trzeciej? (13)
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za.
Poprawka czwarta.
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki czwartej? (13)
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za.
Poprawka piąta.
Kto jest za przyjęciem poprawki piątej? (13)
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za.
Poprawka szósta.
Kto jest za?
(Głosy z sali: Była, przegłosowana.)
Przepraszam.
Poprawka siódma, Komisji Gospodarki Narodowej.
Czy jest poparta ponownie? (13)
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za.
Poprawka ósma.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (13)
Dziękuję. Jednogłośnie za.
Poprawka dziewiąta.
Kto jest za? (13)
Dziękuję. Jednogłośnie za.
Poprawki uzyskały poparcie.
Kto był sprawozdawcą?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani Senator Nykiel, bardzo proszę o bycie nadal sprawozdawcą.
Zamykam posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 21)
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