SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 6 lutego 2008 r.
Druk nr 49 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 6 lutego 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o rachunkowości,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 17, 18, 19 i 20.
Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator
Kazimierz Kleina oraz senator Marek Trzciński dokonali zmiany treści swojego wniosku
(pkt 4 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Tomasz Misiak

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

1)

w art. 1 w pkt 2, w pkt 6 wyrazy "z uwzględnieniem" zastępuje się
wyrazami "w rozumieniu";

2)

w art. 1 w pkt 43, w art. 76a w ust. 2 zdanie końcowe otrzymuje
brzmienie:
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"- na zasadach i w sposób określony w przepisach o doradztwie
podatkowym";

Uwaga:
Poprawki nr 3, 4 i 9 należy głosować łącznie.
3)

w art. 1 w pkt 43, w art. 76b:
a) w ust. 1:
-

Poprawka KGN
poparta przez
komisję

w zdaniu wstępnym wyrazy "osobom fizycznym, które"
zastępuje się wyrazami "na wniosek osoby fizycznej, która",

-

w pkt 1 wyraz "mają" zastępuje się wyrazem "ma" oraz wyraz
"korzystają" zastępuje się wyrazem "korzysta",

-

w pkt 2 wyrazy "były skazane" zastępuje się wyrazami "była
skazana",

-

w pkt 3 i 4 wyraz "posiadają" zastępuje się wyrazem "posiada",

-

w pkt 5 wyraz "złożyły" zastępuje się wyrazem "złożyła",
b) w ust. 4 po wyrazie "publicznych" dodaje się wyrazy "na
wniosek osoby wskazanej w wykazie, o którym mowa w art.
76g ust. 1,";

4)

w art. 1 w pkt 43, w art. 76b w ust. 1 w pkt 2 użyty dwukrotnie wyraz
"przestępstwa" zastępuje się wyrazem "przestępstwo" oraz wyrazy
"czyny określone" zastępuje się wyrazami "czyn określony";
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Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6.
5)

w art. 1 w pkt 43, w art. 76f ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. W przypadku odwołania albo śmierci członka lub sekretarza
Komisji, minister właściwy do spraw finansów publicznych
powołuje w jego miejsce odpowiednio nowego członka lub
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sekretarza Komisji. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Kadencja osoby powołanej w miejsce odwołanego albo zmarłego
członka lub sekretarza kończy się wraz z upływem kadencji
Komisji.";

6)

w art. 1 w pkt 43, w art. 76f w ust. 6 wyrazy "lub śmierci" zastępuje się
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wyrazami "albo śmierci", skreśla się wyrazy "przewodniczącego
Komisji, jej" oraz po wyrazie "odwołanego" dodaje się wyrazy "albo
zmarłego";

Uwaga:
Poprawki nr 7 i 10 należy głosować łącznie.
7)

w art. 1 w pkt 43, w art. 76f w ust. 8 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 9 w pkt 1-4
wyrazy "odrębnych przepisów" zastępuje się wyrazami "przepisów o
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minimalnym wynagrodzeniu za pracę";

8)

w art. 1 w pkt 43, w art. 76g w ust. 3 wyrazy "zmiany danych
zamieszczanych w wykazie, o którym mowa w ust. 1" zastępuje się
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wyrazami "ministrowi prowadzącemu wykaz, o którym mowa w ust. 1,
zmiany danych zamieszczonych w tym wykazie";

9)

w art. 1 w pkt 43, w art. 76i:
a) w pkt 1 przed wyrazem "wykaz" dodaje się wyrazy "wzór
wniosku i",
b) w pkt 2 po wyrazie "utraty," dodaje się wyrazy "w tym wzór
wniosku, o którym mowa w art. 76b ust. 4,";
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10)

w art. 1 w pkt 43, w art. 76i w pkt 5 wyrazy "odrębnych przepisów"
zastępuje się wyrazami "przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za

Poprawka KGN
poparta przez
komisję

pracę";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawki nr12.
11)

w art. 1 po pkt 43 dodaje się pkt 43a i 43b w brzmieniu:
"43a) w art. 79 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia
ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa
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podatkowego, do wykonywania których jest uprawniony
zgodnie z odrębnymi przepisami - bez spełnienia obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 76h
ust. 1";
43b) uchyla się art. 80a;";

12)

w art. 1 po pkt 43 dodaje się pkt 43a w brzmieniu:
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"43a) uchyla się art. 80a;";

Uwaga:
Poprawki nr 13, 15, 17 i 20 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 16.
13)

w art. 2 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
"1a. Osoby, które złożą wnioski o zakwalifikowanie do egzaminu do
dnia 30 września 2008 r. są kwalifikowane do egzaminu i
przystępują do niego na podstawie przepisów wydanych na
podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1.
1b. W sprawach dotyczących zasad i trybu przeprowadzania egzaminu
oraz wydawania certyfikatów księgowych w odniesieniu do osób, o
których mowa w ust. 1a, stosuje się przepisy wydane na podstawie
art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1.";
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14)

w art. 2 w ust. 3 wyraz "złożyły" zastępuje się wyrazem "złożą";
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15)

w art. 4:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.
81 ust. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc
do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 76i ustawy, o której mowa w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do
dnia 31 grudnia 2008 r.",
b) skreśla się ust. 2;

16)

w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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"1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81
ust. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do
czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 76i ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
2008 r., z zastrzeżeniem ust. 2.";

17)

w art. 4 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81
ust. 2 pkt 2, 3 i 6 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują
moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych
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na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 lit. a ustawy, o której mowa
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2008 r.";

18)

w art. 4 w ust. 3 wyrazy ", o której mowa w art. 1 pkt 43 w zakresie
odnoszącym się do art. 76f" zastępuje się wyrazami "Egzaminacyjną, o
której mowa w art. 76f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą";
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19)

w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80a
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ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 76h ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.";

20)

w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) art. 1 pkt 44, art. 2 ust. 1, 1a, 1b i 2 oraz art. 4 ust. 1a, które
wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
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