
Warszawa, dnia 29 października 2009 r.

Opinia do ustawy

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 685)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest odsunięcie w czasie wejścia w życie przepisów dotyczących

wpłaty ostatniej zaliczki na podatek dochodowy o dwa lata. Przepisy te pozwalają na wpłatę

ostatniej zaliczki na podatek dochodowy do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym zaliczki są wpłacane, razem z zaliczką za

listopad, do 20 grudnia danego roku podatkowego.

Odsunięcie wejścia w życie nowych przepisów spowodowane jest negatywnymi

skutkami nowego rozwiązania na finanse publiczne.

Prawo wpłacania ostatniej zaliczki w kolejnym roku podatkowym zostało

wprowadzone do systemu prawnego nowelizowaną ustawą, ale jeszcze nie nastąpił moment

jego zastosowania. Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 2 nowelizowanej ustawy, przepisy

dotyczące wpłaty ostatniej zaliczki przez podatników podatku dochodowego od osób

prawnych, których rok podatkowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym, miały mieć

zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2009 r.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 tej ustawy przepisy, w zakresie wpłaty ostatniej zaliczki,

w stosunku do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałych osób

prawnych, miały mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych (lub poniesionych strat)

od 1 stycznia 2010 r.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa powstała na podstawie projektu wniesionego do Sejmu przez Radę

Ministrów w dniu 7 października 2009 r. W takcie prac legislacyjnych nie wniesiono żadnych

poprawek.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Należy nadmienić, iż zagadnienie wpłaty ostatniej zaliczki na podatek dochodowy

było również przedmiotem inicjatywy ustawodawczej Senatu. Senat ograniczył projekt

ustawy wyłącznie do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, uznanych przez

Senat za najbardziej zagrożonych utratą płynności finansowej na skutek wpłaty zaliczki w

podwójnej wysokości w jednakowym terminie, a ponadto przesunął datę wpłaty tej zaliczki,

ze względów na bezpieczeństwo finansów publicznych, jedynie do 31 grudnia danego roku.

Inicjatywa senacka nie została, do dnia dzisiejszego, rozpatrzona przez Sejm, ponieważ

utraciła swoją aktualność. Wydaje się jednak, że można skonstatować, iż gdyby

zaaprobowano rozwiązanie zaproponowane przez Senat, nowelizacja ustawy nie byłaby

potrzebna.
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