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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja  
 
 
 
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
- o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Tomasza Głogowskiego. 
 
 

(-)   Tadeusz Aziewicz;  (-)   Krzysztof Brejza;  (-)   Renata Butryn;  (-)   Marek 
Cebula;  (-)   Ewa Drozd;  (-)   Janusz Dzięcioł; (-) Tomasz Głogowski; 
(-)   Andrzej Halicki;  (-)   Michał Jaros;  (-)   Andrzej Kania;  (-)   Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz;  (-)   Izabela Leszczyna;  (-)   Janusz Mikulicz;  (-)   Teresa 
Piotrowska;  (-)   Norbert Raba;  (-)   Grzegorz Roszak;  (-)   Halina Rozpondek; 
(-)   Aleksander Skorupa;  (-)   Krystyna Skowrońska;  (-)   Grzegorz Sztolcman; 
(-)   Bożena Szydłowska;  (-)   Irena Tomaszak-Zesiuk;  (-)   Monika 
Wielichowska;  (-)   Norbert Wojnarowski;  (-)   Marek Wojtkowski;  (-)   Marcin 
Zawiła;  (-)   Jerzy Ziętek. 



 

projekt 

 

USTAWA 
z dnia .............. 2008 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, póz. 654, z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę: 

       

Art. 17 ust. 1 pkt 39 otrzymuje brzmienie: 

 

      39) dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji 

rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji pracodawców i partii 

politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej 

na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej,". 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 



UZASADNIENIE 
      W art. 17 ust. l pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

wymienione są kategorie organizacji, których dochody - w części przeznaczonej na 

cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej - są zwolnione od podatku 

dochodowego. W punkcie tym wymieniono związki zawodowe, organizacje 

pracodawców, partie polityczne, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz izby 

rolnicze - działające na podstawie odrębnych ustaw. 

      W opinii wnioskodawców zasadne wydaje się włączenie do tego zapisu także izb 

gospodarczych - działających na podstawie ustawy o izbach gospodarczych - które 

są organizacjami o charakterze bardzo zbliżonym, do wymienionych w ustawie. 

      Ponieważ ustawa jest korzystna dla określonej grupy podatników, zmiana ustawy 

może być dokonana w trakcie roku podatkowego. 

      Ustawa nie rodzi skutków dla budżetu państwa. 

      Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 



Warszawa, 25 lutego 2008 r. 
 
 

BAS – WAEM – 413/08 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Michał Jaros) 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., 
Nr 23, poz. 398 z późn. zm.) sporządza się następującą opinię: 
 

1.    Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy przewiduje uzupełnienie katalogu osób prawnych zwolnionych 
od podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów niepochodzących z 
działalności gospodarczej, w części przeznaczonej na cele statutowe o izby 
gospodarcze. 
 
2.    Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje materii objętej projektem ustawy. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

 Unii Europejskiej 
Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
4. Konkluzje 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

 
 Michał Królikowski   

 
 
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatki, izby gospodarcze 



Warszawa, 25 lutego 2008 r. 
 
 

BAS – WAEM – 414/08 
 
 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej 

 
 
 

Opinia 
w sprawie czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 
Michał Jaros) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 
 

Projekt ustawy przewiduje uzupełnienie katalogu osób prawnych zwolnionych 
od podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów niepochodzących z 
działalności gospodarczej, w części przeznaczonej na cele statutowe o izby 
gospodarcze. 

 
Projekt ustawy nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

 
 Michał Królikowski   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatki,  izby gospodarcze 
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