Data publikacji: 17-11-2010

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 17 listopada 2010 r.
Druk nr 1020 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 17 listopada 2010 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
36a, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45.
Ponadto Komisja informuje, że:
–

na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali
zmiany treści swoich wniosków:
- Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (pkt 14, 15, 28 i 32 zestawienia wniosków),
- senator Kazimierz Kleina (pkt 34 zestawienia wniosków), dodając do zestawienia
nową poprawkę (pkt 36a zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
wycofała swoje wnioski (pkt 10 i 25 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Uwaga:
Poprawki nr 1, 6 i 22 należy głosować łącznie.
1)

w art. 1 skreśla się pkt 1;

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

Uwaga:
Poprawki nr 2, 7, 8 i 19 należy głosować łącznie.
2)

w art. 1 w pkt 2:
a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 25",

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

b) skreśla się pkt 24,
c) pkt 25 oznacza się jako pkt 24;

3)

w art. 1 w pkt 6, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

osobowość prawną lub spółdzielni środków obrotowych, środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;";

4)

w art. 1 w pkt 9:
a) w lit. b, w pkt 17 w lit. a,

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

b) w lit. c, w pkt 12 w lit. a
- skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem pkt 1";

5)

w art. 1 w pkt 12 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 18 po wyrazach
"na podstawie tych ustaw" dodaje się wyrazy "lub układów zbiorowych
pracy";

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję
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6)

w art. 1 w pkt 12 w lit. a po tiret czwartym dodaje się tiret w brzmieniu:
"- po pkt 50a dodaje się pkt 50b w brzmieniu:

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

"50b) przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku
będących

przedmiotem

wkładu

niepieniężnego

(aportu)

wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym
wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych
przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej
osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki;",";

7)

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

w art. 1 w pkt 12:
a) w lit. a po tiret czwartym dodaje się tiret w brzmieniu:
"- pkt 58 otrzymuje brzmienie:
"58) wypłaty:
środków

a) transferowe

pracowniczego

zgromadzonych

w

programu emerytalnego

pracowniczego

programu

ramach

do innego

emerytalnego

lub

na

indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów
o indywidualnych kontach emerytalnych,
b) środków zgromadzonych w pracowniczym programie
emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób
uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika,
c) środków

zgromadzonych

ubezpieczenia

na

inwestycyjnym
gromadzenia

życie

lub

w

środków

pracowników

-

do

w

grupowej

związanej
innej
na

formie

z

funduszem

formie

grupowego

cele

emerytalne

pracowniczego

dla

programu

emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych
programach emerytalnych
- zastrzeżeniem ust. 33;",",
b) dodaje się lit. d w brzmieniu:
"d) dodaje się ust. 33 w brzmieniu:
"33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się

-3pracownicze programy emerytalne utworzone i działające
w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów
emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich
Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do
Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

albo

w Konfederacji Szwajcarskiej.";";

8)

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

w art. 1 w pkt 13 skreśla się lit. b;

Uwaga:
Poprawki nr 9 i 24 należy głosować łącznie.
9)

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

w art. 1 w pkt 13 po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu:
"…) w ust. 1e dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku,
niezaliczonych

do

kosztów

uzyskania

przychodów

w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego
składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego
składnika odpisów amortyzacyjnych – jeżeli składnik ten został
otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki
niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.",";

Uwaga:
Poprawki nr 10 i 25 należy głosować łącznie.
10)

Uwaga:

Poprawka
KBFP

poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 13 w lit c wyrazy "udziałów (akcji), wkładów" zastępuje się
wyrazami "udziałów (akcji) albo wkładów";

11)

w art. 1 w pkt 13 w lit. d, w ust. 1k we wprowadzeniu do wyliczenia
wyrazy "w formie" zastępuje się wyrazami "w drodze";

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

-4Uwaga:
Poprawki nr 12 i 27 należy głosować łącznie.
12)

w art. 1 w pkt 13 w lit. d , w ust. 1k:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy ", o której mowa w art. 24a ust. 1,",

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

b) w pkt 2 wyrazy ", o których mowa w art. 24a ust. 1," zastępuje się
wyrazem "podatkowych";

Uwaga:
Poprawki nr 13 i 29 należy głosować łącznie.
13)

w art. 1 w pkt 13 w lit. d:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy "dodaje się ust. 1k" zastępuje się

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

wyrazami "dodaje się ust. 1k i 1l",
b) po ust. 1k dodaje się ust. 1l w brzmieniu:
"1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych
w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty uzyskania
przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym
przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników
odpisy amortyzacyjne.";
Uwaga:
Poprawki nr 14 i 28 należy głosować łącznie.
14)

w art. 1 w pkt 13 w lit. e, w ust. 8a:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "przez wspólnika, który wniósł ten

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

wkład,",
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "dokonanych przez spółkę i wspólnika",
c) pkt 1 oznacza się jako pkt 2, a pkt 2 oznacza się jako pkt 1;

Uwaga:
Poprawki nr 15 i 32 należy głosować łącznie.
15)

w art. 1 w pkt 14:
a) w lit. a w tiret drugim, w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

-5"a) wartość początkową od której dokonywane były odpisy
amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu
wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w
jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był
amortyzowany,",
b) po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
"…) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Przepis ust. 1 pkt 4 lit. a i b stosuje się odpowiednio
w przypadku składnika majątku wnoszonego w postaci
wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą
prawną przez wspólnika, który składnik ten otrzymał w
następstwie likwidacji spółki niebędącej osoba prawną bądź
wystąpienia z takiej spółki.",";

16)

w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 3a:
a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

"W razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie
spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze
spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników
majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień
wystąpienia wspólnika z takiej spółki.",
b) w zdaniu drugim po wyrazach "zaliczoną do kosztów uzyskania
przychodów" dodaje się wyrazy ", wartość początkową, metodę
amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych";

Uwaga:
Poprawki nr 17 i 31 należy głosować łącznie.
17)

w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 3d wyrazy "niezaliczonymi do kosztów
uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę" zastępuje się
wyrazami "niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów
uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22
ust. 8a stosuje się odpowiednio";

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję
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Uwaga:
Poprawki nr 18 i 23 należy głosować łącznie.
18)

w art. 1 w pkt 17 w lit e, w ust. 8a w pkt 2 wyrazy "w której" zastępuje
się wyrazem "której";

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez komisję

19)

w art. 1 w pkt 24 skreśla się lit. a;

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez komisję

20)

w art. 2 w pkt 2, w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "udziału

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

w zysku" zastępuje się wyrazami "prawa do udziału w zysku";

21)

w art. 2 w pkt 3 w lit. a w tiret drugim, w pkt 11a w lit. d wyrazy "tej
instytucji" zastępuje się wyrazami "tych podatników";

22)

w art. 2 w pkt 5 w lit. a:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 3a i 3b" zastępuje się wyrazami

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

"pkt 3a – 3c",
b) w pkt 3b na końcu przecinek zastępuje się średnikiem oraz dodaje się
wyrazy "przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia
tych składników majątku ich wartość wyrażona w cenie, za którą
wspólnik je zbywa - art. 14 ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio,",
c) dodaje się pkt 3c w brzmieniu:
"3c) przychodów z tytułu przeniesienia własności składników
majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu)
wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym
wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych
przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej
osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki,";
23)

w art. 2 w pkt 5 w lit. b, w ust. 4d w pkt 2 wyrazy "w której" zastępuje
się wyrazem "której";

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez komisję
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24)

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

w art. 2 w pkt 6 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
"…) w ust. 1j dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku,
niezaliczonych

do

kosztów

uzyskania

przychodów

w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego
składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego
składnika odpisów amortyzacyjnych – jeżeli składnik ten został
otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki
niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.",";

25)

Uwaga:

Poprawka
KBFP

poprawka wycofana
w art. 2 w pkt 6 w lit a, w pkt 2 wyrazy "udziałów (akcji), wkładów" zastępuje
się wyrazami "udziałów (akcji) albo wkładów";

26)

w art. 2 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1s we wprowadzeniu do wyliczenia
wyrazy "W razie" zastępuje się wyrazami "W przypadku";

27)

w art. 2 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1s:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy ", o której mowa w art. 9 ust. 1,",

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

b) w pkt 2 wyrazy ", o których mowa w art. 9 ust. 1," zastępuje się
wyrazami "podatkowych";

28)

w art. 2 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1t:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "przez wspólnika, który wniósł ten

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

wkład,",
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "dokonanych przez spółkę i wspólnika,",
c) pkt 1 oznacza się jako pkt 2, a pkt 2 oznacza się jako pkt 1;
29)

w art. 2 w pkt 6 w lit. b:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy "dodaje się ust. 1s i 1t" zastępuje się
wyrazami "dodaje się ust. 1s – 1u",

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

-8b) po ust. 1t dodaje się ust. 1u w brzmieniu:
"1u. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w
sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów
ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie,
pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy
amortyzacyjne.";

30)

w art. 2 w pkt 7 w lit. b, w pkt 8e:
a) po wyrazach "wydatków poniesionych przez spółkę" dodaje się

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

wyrazy "nabywającą",
b) wyrazy "spółki nabywanej" zastępuje się wyrazami "spółki, której
udziały są nabywane,";

31)

w art. 2 w pkt 7 w lit. b, pkt 8f otrzymuje brzmienie:
"8f) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku,

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki
niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki,
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek
formie; wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z
odpłatnego zbycia tego składnika majątku; przepis art. 15 ust. 1t
stosuje się odpowiednio,";

32)

w art. 2 w pkt 8:
a) w lit. a, w pkt 4a lit. a i b otrzymują brzmienie:
"a) wartość początkową od której dokonywane były odpisy
amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu
wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów
w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był
amortyzowany,",
b) po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
"…) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

-9"1a. Przepis ust. 1 pkt 4a lit. a i b stosuje się odpowiednio
w przypadku składnika majątku wnoszonego w postaci
wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą
prawną przez wspólnika, który składnik ten otrzymał w
następstwie likwidacji spółki niebędącej osoba prawną bądź
wystąpienia z takiej spółki.",";

33)

w art. 2 w pkt 12 w lit. d, w ust. 15 w zdaniu wstępnym wyrazy
"Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3" zastępuje się wyrazami

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez komisję

"Odliczenie i zwolnienie, o których mowa w ust. 2 i 3";

Uwaga:
Poprawki nr 34 i 36a należy głosować łącznie.
34)

w art. 2 w pkt 12:
a) w lit. c, w ust. 14 wyrazy ", 15 i 16" zastępuje się wyrazami "oraz

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez komisję

15",
b) w lit. d:
- w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 16"
- w ust. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji)
posiadanych na podstawie tytułu:
a) własności,
b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody
(przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie
tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione",
- skreśla się ust. 16;

35)

w art. 2 w pkt 13 w lit. b, w ust. 3a:
a) wyrazy "uważa się za spełniony" zastępuje się wyrazami "uważa się
także za spełniony",
b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez komisję

- 10 36)

w art. 2 w pkt 14 w lit. b, w pkt 3 po wyrazach "Europejskiego Obszaru
Gospodarczego"

dodaje

się

wyrazy

"albo

w

Konfederacji

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

Szwajcarskiej";

36a)

w art. 2 w pkt 14:
a) w lit. c, w ust. 4d pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez komisję

"2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji)
posiadanych na podstawie tytułu:
a) własności,
b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody
(przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie
tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.",
b) w lit. d, w ust. 6 skreśla się występujące dwukrotnie wyrazy "oraz
ust. 7",
c) skreśla się lit. e;

37)

w art. 2 w pkt 16 w lit. b, w ust. 1f:
a) wyrazy "art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art.

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez komisję

21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1,
b) wyrazy "tych przepisów" zastępuje się wyrazami "art. 21 ust. 3 oraz
art. 22 ust. 4";

38)

w art. 2 w pkt 16 w lit. b, w ust. 1h wyrazy "fundusz emerytalny lub
inwestycyjny" zastępuje się wyrazami "pomiot wymieniony w art. 6

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

ust. 1 pkt 10a i 11a";

39)

w art. 3 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 21" dodaje się
dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b
i c w brzmieniu:
"b) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie
wykorzystują środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, a także innych składników majątku - o znacznej

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

- 11 wartości - udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby
zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o
podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio
w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby
i stanowiących ich własność,",
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
"9. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także
innych składników majątku - wymienionych w ust. 8 pkt 3 stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000
euro przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku
poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy
określaniu tych wartości art. 19 ustawy o podatku dochodowym
stosuje się odpowiednio.";";

40)

w art. 6 użyte dwukrotnie wyrazy "art. 45b pkt 5" zastępuje się
wyrazami "art. 45b pkt 1 i 5";

41)

po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
"Art. 9a. Do odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w
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skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
nabytego

w drodze wkładu

niepieniężnego

do

dnia

31 grudnia 2010 r. stosuje się zasady ustalania kosztów
uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia
2010 r.";

42)

po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
"Art. 10a. 1. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u
których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i
rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do
końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy
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- 12 ustawy

wymienionej

w

art.

2,

w

brzmieniu

obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., z tym że:
1) art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu
obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się
do tego dnia;
2) art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od
dnia 1 stycznia 2011 r.
2. Przepisy

art.

8-9a

niniejszej

ustawy stosuje

się

odpowiednio do: składników majątku wprowadzonych do
ewidencji

środków

trwałych

oraz

wartości

niematerialnych i prawnych przez spółkę niebędącą osobą
prawną, wkładu wniesionego do takiej spółki albo
składników

majątku

przedsiębiorstwa

lub

wchodzących
jego

w

skład

zorganizowanej

części

nabytego w drodze wkładu niepieniężnego - do ostatniego
dnia roku podatkowego, o którym mowa w ust. 1.";

43)

art. 11 otrzymuje brzmienie:
"Art. 11. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1 - 3, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do uzyskanych
dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r., z
wyjątkiem:
1) art. 6 ust. 2 i 2a ustawy o której mowa w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2) art. 21b ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą
- które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia
1 stycznia 2010 r.";

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

- 13 Uwaga:
Poprawki nr 44 i 45 należy głosować łącznie.
44)

Poprawka
KBFP
poparta przez komisję

w załączniku nr 1, w załączniku nr 3:
a) w lp. 1 kol. 3 otrzymuje brzmienie:
"spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako:
„société

anonyme”/”naamloze

commandite

par

vennootschap”,

actions”/”commanditaire

„société

en

vennootschap

op

aandelen”, ”société privée à responsabilité limitée”/”besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative
à responsabilité limitée”/”coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid”,

„société

illimitée”/”coöperatieve

coopérative

vennootschap

à
met

responsabilité
onbeperkte

aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder
firma”, „société en commandite simple”/”gewone commanditaire
vennootschap”, przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z
wymienionych wyżej form prawnych i inne spółki utworzone
zgodnie

z

przepisami

prawa

belgijskiego

podlegające

opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób
prawnych",
b) w lp. 2 w kol. 3 wyraz "anpartsslskab" zastępuje się wyrazem
"anpartsselskab",
c) w lp. 3 w kol. 3 wyrazy "sociedad anonima”, „sociedad comaditaria
por acciones" zastępuje się wyrazami "sociedad anónima”,
„sociedad comanditaria por acciones",
d) w lp. 6 w kol. 3 wyrazy "Socjetajiet en commandite li l-kapital
taghhom maqsum f’azzjonijiet" zastępuje się wyrazami "Soċjetajiet
en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet",
e) w lp. 11 w kol. 3 wyrazy "Komanditgesellschaft auf Aktien"
zastępuje się wyrazami "Kommanditgesellschaft auf Aktien",
f) w lp. 13 w kol. 3 wyrazy "société en commandite par action”,
„société ŕ responsabilité limitée" zastępuje się wyrazami "société en
commandite par actions”, „société à responsabilité limitée",
g) w lp. 17 w kol. 3 wyrazy "sabiedrība ar ierobežotu Atbildību"
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h) w lp. 19 w kol. 3 wyrazy "spoločnosťs runem obmedzeným"
zastępuje się wyrazami "spoločnosť s ručením obmedzeným",
i) w lp. 22 w kol. 3 wyrazy "societŕ per azioni”, „societŕ in accomandita
per azioni”, „societŕ a responsabilitŕ limitata”, „societŕ cooperative”,
„societŕ di mutua assicurazione" zastępuje się wyrazami "società per
azioni”,

„società

in

accomandita

per

azioni”,

„società

a

responsabilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua
assicurazione",
j) w lp. 23 w kol. 3:
-

wyrazy "société anynome" zastępuje się wyrazami "société
anonyme",

-

wyrazy "société ŕ responsabilité limitée" zastępuje się wyrazami
"société à responsabilité limitée",

-

wyrazy "industrielle ou miničre de l’État" zastępuje się
wyrazami "industrielle ou minière de l’État",

k) w lp. 25 w kol. 3 wyraz "uzupełniającej" zastępuje się wyrazem
"uzupełniającą",
l) w lp. 26 w kol. 3:
-

wyraz "Spółki" zastępuje się wyrazem "spółki",

-

po wyrazach "„кооперативни съюзи”" przecinek zastępuje się
wyrazem "oraz",

ł) w lp. 27 w kol. 3 wyraz "Spółki" zastępuje się wyrazem "spółki";

45)

Poprawka
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w załączniku nr 2, w załączniku nr 3:
a) w lp. 1 kol. 3 otrzymuje brzmienie:
"spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako:
„société

anonyme”/”naamloze

commandite

par

vennootschap”,

actions”/”commanditaire

„société

en

vennootschap

op

aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/”besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative
à responsabilité limitée”/”coöperatieve vennootschap met beperkte
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„société

illimitée”/”coöperatieve

à

coopérative

vennootschap

met

responsabilité
onbeperkte

aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/”vennootschap onder
firma”, „société en commandite simple”/”gewone commanditaire
vennootschap”, przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z
wymienionych wyżej form prawnych i inne spółki utworzone
zgodnie

z

przepisami

prawa

belgijskiego

podlegające

opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób
prawnych",
b) w lp. 2 w kol. 3 wyraz "anpartsslskab" zastępuje się wyrazem
"anpartsselskab",
c) w lp. 3 w kol. 3 wyrazy "sociedad comaditaria por acciones"
zastępuje się wyrazami "sociedad comanditaria por acciones",
d) w lp. 6 w kol. 3 wyrazy "Socjetajiet en commandite li l-kapital
taghhom maqsum f’azzjonijiet" zastępuje się wyrazami "Soċjetajiet
en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet",
e) w lp. 11 w kol. 3 wyrazy "Komanditgesellschaft auf Aktien"
zastępuje się wyrazami "Kommanditgesellschaft auf Aktien",
f) w lp. 12 w kol. 3 wyrazy "osuuskunta“/“andelslag”" zastępuje się
wyrazami "„osuuskunta“/“andelslag”",
g) w lp. 13 w kol. 3 wyrazy "société ŕ responsabilité limitée" zastępuje
się wyrazami "société à responsabilité limitée",
h) w lp. 19 w kol. 3 wyrazy "spoločnosťs ručením obmedzeným"
zastępuje się wyrazami "spoločnosť s ručením obmedzeným",
i) w lp. 22 w kol. 3 wyrazy "societŕ per azioni”, „societŕ in accomandita
per azioni”, „societŕ a responsabilitŕ limitata”, „societŕ cooperative”,
„societŕ di mutua assicurazione" zastępuje się wyrazami "società per
azioni”,

„società

in

accomandita

per

azioni”,

„società

a

responsabilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua
assicurazione",
j) w lp. 23 w kol. 3:
-

wyrazy "société anynome" zastępuje się wyrazami "société
anonyme",
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wyrazy "société ŕ responsabilité limitée" zastępuje się wyrazami
"société à responsabilité limitée",

-

wyrazy "industrielle ou miničre de l’État" zastępuje się
wyrazami "industrielle ou minière de l’État",

k) w lp. 25 w kol. 3 wyraz "uzupełniającej" zastępuje się wyrazem
"uzupełniającą",
l) w lp. 26 w kol. 3:
-

wyraz "Spółki" zastępuje się wyrazem "spółki",

-

po wyrazach "„кооперативни съюзи”" przecinek zastępuje się
wyrazem "oraz",

ł) w lp. 27 w kol. 3 wyraz "Spółki" zastępuje się wyrazem "spółki".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

