Projekt z 22 kwietnia 2008 r.

USTAWA
z dnia

2008 r.

o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Art. 1
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:
1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:
"1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia dyrektywy Rady
2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia
kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11).”;
2) w art. 1:
a) w ust. 1 w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie:
„k) umowy spółki;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisy niniejszej ustawy o:
1) umowie spółki i jej zmianie - stosuje się odpowiednio do aktów załoŜycielskich
spółek, statutów spółek i ich zmiany;
2) czynnościach cywilnoprawnych - stosuje się odpowiednio do przedmiotów
opodatkowania określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uwaŜa się:
1) przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyŜszenie wkładu, którego wartość
powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyŜszenie kapitału zakładowego,
poŜyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika
spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego uŜywania;
2) przy spółce kapitałowej - podwyŜszenie kapitału zakładowego z wkładów albo ze
środków spółki, poŜyczkę udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza
oraz dopłaty;

3) przekształcenie lub łączenie spółek, jeŜeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku
spółki osobowej lub podwyŜszenie kapitału zakładowego;
4) przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa
niebędącego państwem członkowskim:
a) rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeŜeli jej siedziba nie
znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
b) siedziby spółki kapitałowej, jeŜeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie
znajduje się na terytorium państwa członkowskiego
- takŜe wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyŜszenia kapitału
zakładowego.”,
d) w ust. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) siedziba tej spółki - jeŜeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na
terytorium innego państwa członkowskiego.”;
3) w art. 1a:
a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) spółka kapitałowa - spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną
lub europejską;
3) siedziba spółki – siedzibę spółki określoną w umowie spółki;”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) podatek kapitałowy – podatek od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych
nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od
czynności cywilnoprawnych;”;
4) w art. 2 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) umowy spółki i ich zmiany związane z:
a) łączeniem spółek kapitałowych,
b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
c) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
-

oddziału spółki kapitałowej,

-

udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów
albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka do której są
wnoszone te udziały lub akcje posiada juŜ większość głosów.”;

5) w art. 6:
a) w ust. 1 w pkt 8:
- lit. a i b otrzymują brzmienie:
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„a) przy zawarciu umowy - wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość
kapitału
b)

zakładowego,

przy wniesieniu lub podwyŜszeniu wkładów do spółki osobowej albo

podwyŜszeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek
spółki osobowej albo wartość, o którą podwyŜszono kapitał zakładowy,”,
- lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej
powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki
kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia,”,
b) w ust. 9 uchyla się pkt 4 - 6;
6) w art. 9:
a) w pkt 10 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niŜ osoby, o których
mowa w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł
od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów - w okresach trzech
kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,”,
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) umowy spółki i ich zmiany:
a) związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do
spółki albo kapitału zakładowego których wartość była uprzednio:
-

opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

-

opodatkowana podatkiem kapitałowym albo była zwolniona od tego
podatku lub mu nie podlegała,

b) związane

z

podwyŜszeniem

kapitału

zakładowego

pokrytego

z

niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat lub z niezwróconej
poŜyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza,
które

były

uprzednio

opodatkowane

podatkiem

od

czynności

cywilnoprawnych,
c) związane z podwyŜszeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej
wartości, o którą obniŜono kapitał zakładowy w następstwie poniesionych
strat przez spółkę kapitałową, pod warunkiem Ŝe podwyŜszenie kapitału
zakładowego następuje w okresie czterech lat po jego obniŜeniu,
d) jeŜeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług
uŜyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania
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portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię
elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków
i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu
terytorialnego

obejmuje

co

najmniej

połowę

udziałów

lub

akcji

w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub
jednostka samorządu terytorialnego posiada juŜ co najmniej połowę
udziałów lub akcji w tej spółce;”;
7) w art. 10 w ust. 4 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2 - dane płatnika, kwotę podatku pobranego
w danym miesiącu, kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany,
kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku oraz kwotę podatku
wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego,”.
Art. 2
1. Do czynności cywilnoprawnych dokonanych przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
ustawy, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał:
1) przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 3-4
ustawy wymienionej w art. 1 lub
2) po wejściu w Ŝycie niniejszej ustawy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej
w art. 1
-

stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed
dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy.

2. Przepis art. 9 pkt 11 lit. a tiret pierwsze ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do wkładów do spółki, do których
miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.1)).
3.

Przepis art. 9 pkt 11 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się do wartości kapitału zakładowego pokrytego przez spółkę kapitałową
z:

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86,
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 443, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r.
Nr 68, poz. 805.
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1) poŜyczki udzielonej tej spółce przez wspólników lub akcjonariuszy od dnia 1 stycznia
2007 r.;
2) dopłat wniesionych przez wspólników lub akcjonariuszy od dnia 1 maja 2004 r.
Art. 3
Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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UZASADNIENIE

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238), w zakresie
opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, do obowiązującego prawa Unii
Europejskiej. W proponowanej nowelizacji wdraŜane są postanowienia dyrektywy Rady
Nr

2008/7/WE

z

dnia

12

lutego

2008

r.

dotyczącej

podatków

pośrednich

od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008 r., str. 11). Dyrektywa ta zastąpiła
dyrektywę Rady z dnia 17 lipca 1969 r. Nr 69/335/EWG dotyczącą podatków pośrednich
od gromadzenia kapitału (Dz. U. UE 249 z 3.10.1969, str. 25) oraz jej zmiany. Nowy akt
wspólnotowy uprościł i uporządkował prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania
kapitału w spółkach kapitałowych. Wprowadził korzystne regulacje dla spółek kapitałowych,
przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy, implementacja jej przepisów w krajowym
ustawodawstwie powinna być dokonana najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. (art. 15 ust. 1
dyrektywy). W polskim porządku prawnym funkcję podatku kapitałowego pełni podatek
od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki i jej zmiany, objęty przepisami zmienianej
ustawy.
W celu zapewnienia zgodności polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej,
projekt realizuje zasadę jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych.
Za zmiany o najistotniejszym znaczeniu naleŜy uznać:
-

zawęŜenie katalogu czynności objętych podatkiem jako zmiana umowy spółki
kapitałowej,

-

wyłączenie z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów
i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami
restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegającymi podatkowi kapitałowemu.

Zgodnie z postanowieniami wdraŜanej dyrektywy podatek moŜe być pobierany w państwie
członkowskim, w którym znajduje się:
-

rzeczywisty ośrodek zarządzania spółki kapitałowej,

-

siedziba spółki, jeŜeli rzeczywisty ośrodek zarządzania tej spółki znajduje się w państwie
niebędącym państwem członkowskim.

W celu dostosowania przepisów zmienianej ustawy do dyrektywy proponuje się zniesienie
przepisów umoŜliwiających pobranie podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy
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spółki lub jej zmiany w sytuacji, gdy rzeczywisty ośrodek zarządzania spółki znajduje się
na terytorium państwa członkowskiego, które zniosło podatek kapitałowy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
przewiduje:
1) w art. 1 w pkt 1 - nadanie nowego brzmienia odnośnikowi do ustawy – zmiana
ma charakter czysto formalny, niezbędny z punktu widzenia wykonania przez Polskę
ciąŜących na niej zobowiązań koniecznych do uznania pełnego wdroŜenia przepisów
nowej dyrektywy Rady do prawa krajowego,
2) w art.1:
-

w pkt 2 w lit. a i b – normę o charakterze technicznym i precyzującym, w myśl której
przepisy dotyczące umowy spółki i jej zmiany będą stosowane odpowiednio do aktów
załoŜycielskich i statutów spółek lub ich zmiany,

-

w pkt 2 w lit. c:
•

w zakresie opodatkowania spółek osobowych - zmiany o charakterze
precyzującym katalog czynności uznawanych za zmianę umowy spółki,

•

w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych - zmiany dotyczące katalogu
czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów
opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym:
- zniesienie opodatkowania podziału spółek, jako czynności restrukturyzacyjnych
w świetle dyrektywy,
- zniesienie opodatkowania zmiany umowy spółki kapitałowej związanej
z przeniesieniem między państwami członkowskimi rzeczywistego ośrodka
zarządzania spółki kapitałowej lub jej statutowej siedziby; dyrektywa zezwala na
opodatkowanie

przeniesienia

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej statutowej siedziby
wyłącznie z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,
3) w art. 1 w pkt 3:
- w lit. a - rozszerzenie katalogu spółek zaliczanych do spółek kapitałowych,
w rozumieniu zmienianej ustawy, o spółkę europejską, określoną w Rozporządzeniu
Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki
europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L. z 2001 Nr 294, str. 1, z późn. zm.) i ustawie z dnia
4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce
europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551, z późn. zm.),
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-

w lit. b – zmiana o charakterze precyzującym pojęcie „podatek kapitałowy”;
proponowana definicja podatku kapitałowego pozwoli w dalszych przepisach ustawy
uwzględnić

cel

opodatkowania

dyrektywy,
kapitału

którym,

spółek

jest

poza
takŜe

realizacją

zasady

uwzględnienie

w

jednokrotnego
przypadkach

transgranicznych faktu, Ŝe inne państwo członkowskie nie nakłada lub nie nakładało
podatku od wkładów kapitałowych (pkt 7 preambuły dyrektywy),
4) w art. 1 w pkt 4 - wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi
w świetle przepisów dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę
kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania
restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek
kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepienięŜnych (aportów)
w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a takŜe czynności określane jako „wymiana
udziałów” w spółkach kapitałowych,
5) w art. 1 w pkt 5:
-

w lit. a - zmiany o charakterze precyzującym podstawę opodatkowania
oraz będące wynikiem zniesienia opodatkowania podziału spółek,

-

w lit. b - zmiany polegające na uchyleniu przepisów art. 6 ust. 9 pkt 4-6 zmienianej
ustawy,

dotyczących

moŜliwości

odliczania

od

podstawy

opodatkowania

m.in. wkładów do spółki albo wartości kapitału zakładowego, poŜyczek wspólniczych
oraz dopłat w spółce kapitałowej, które były wnoszone przez Skarb Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego lub były juŜ raz opodatkowane podatkiem
od czynności cywilnoprawnych i zastąpieniu tych przepisów zwolnieniem określonym
w art. 1 w pkt 6 projektu,
6) w art. 1 w pkt 6:
-

w lit. a - zmianę przepisu określającego zwolnienie z podatku umów poŜyczek
zawieranych między osobami obcymi, polegającą na określeniu wysokości kwot
wolnych od opodatkowania - nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego podmiotu
i 25.000 zł od wielu podmiotów - w okresach trzech kolejnych lat kalendarzowych,
począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.; w związku z nową konstrukcją zwolnienia,
będą z niego mogły skorzystać w pełnej wysokości takŜe te osoby, które skorzystały
ze zwolnienia na podstawie przepisu w brzmieniu obowiązującym przed zmianą,
a które z dniem 31 grudnia 2008 r. wygasa,

-

w lit. b - zwolnienie umowy spółki i jej zmiany w części wkładów do spółki osobowej
albo kapitału zakładowego, które zostały uprzednio opodatkowane; przepis realizuje
zasadę jednokrotnego opodatkowania wkładów do spółek,
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-

nową regulację, obejmującą zwolnienie z opodatkowania wkładów do spółki
kapitałowej związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej
wartości, o którą obniŜono kapitał zakładowy w następstwie poniesionych strat przez
spółkę kapitałową, pod warunkiem, Ŝe podwyŜszenie kapitału zakładowego następuje
w okresie czterech lat po obniŜeniu kapitału zakładowego,

-

zwolnienie umowy spółki kapitałowej i jej zmiany, w zakresie w jakim dopuszcza
zwolnienie z podatku spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
przepis art. 13 lit. a dyrektywy, ograniczając to zwolnienie do przypadku, gdy
przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług uŜyteczności publicznej,
np. w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi,
zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub
zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki co najmniej
50 % udziałów lub akcji obejmuje w tej spółce Skarb Państwa lub jednostka
samorządu terytorialnego albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub
jednostka samorządu terytorialnego posiada juŜ co najmniej połowę udziałów lub
akcji w tej spółce; dotychczasowe normy, określone w art. 6 w ust. 9 w pkt 4
zmienianej ustawy, miały inny zakres, z jednej strony węŜszy, gdyŜ pozwalały na
odliczenie od podstawy opodatkowania w spółkach z udziałem Skarb Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego m.in. wartości wkładów do spółki wniesionych
wyłącznie przez te podmioty z jednoczesnym opodatkowaniem wkładów pozostałych
wspólników w takich spółkach, z drugiej zaś szerszy, gdyŜ nie uzaleŜniały odliczeń od
przedmiotu działalności spółki; projektowane zwolnienie dotyczy nie tylko wkładów
wnoszonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, lecz
wszystkich czynności (zawarcie umowy spółki i jej zmiany) pod warunkiem
spełnienia przez spółkę kryteriów określonych w ustawie,

7) w art. 1 w pkt 7 – zmianę przepisu zawierającego upowaŜnienie dla Ministra Finansów
do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru deklaracji składanej przez płatników
(notariuszy), w której nałoŜony będzie takŜe obowiązek wykazania kwoty podatku
pobranego w danym miesiącu z tytułu umów spółek kapitałowych i ich zmian. UmoŜliwi
to wykonanie obowiązku nałoŜonego na państwa członkowskie w art. 17 dyrektywy,
związanego z przedstawianiem Komisji informacji o wysokości wpływów z podatku
kapitałowego,
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8) w art. 2 - przepisy przejściowe, których konsekwencją jest, co do zasady, stosowanie
nowych przepisów do czynności cywilnoprawnych z tytułu których obowiązek podatkowy
powstał od dnia wejścia w Ŝycie znowelizowanych przepisów;
-

w przypadku umów poŜyczek zawartych między osobami obcymi przed dniem
wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe,
takŜe w przypadku powstania obowiązku podatkowego po wejściu w Ŝycie niniejszej
ustawy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1 projektu;

-

przepisy przejściowe dotyczące stosowania zasady jednokrotnego opodatkowania
kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych uwzględniają fakt, iŜ w okresie od
dnia 1 maja do 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

poŜyczki udzielane spółce

kapitałowej przez jej wspólnika lub akcjonariusza były zwolnione z podatku, a zatem
zmiana umowy spółki związana z podwyŜszeniem kapitału zakładowego pokrytego
z niezwróconej poŜyczki udzielonej w tym okresie będzie opodatkowana,
9) w art. 3 – proponuje się, aby ustawa weszła w Ŝycie 1 stycznia 2009 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa
Proponowane w projekcie rozwiązania będą miały wpływ na spółki kapitałowe mające
rzeczywisty ośrodek zarządzania (siedzibę) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz na spółki europejskie, które będą tworzone na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
W związku z tym, Ŝe przepisy wdraŜanej dyrektywy odnoszą się jedynie do spółek
kapitałowych, zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą przede wszystkim tego
typu spółek, przy pozostawieniu w niezmienionej, co do zasady, regulacji dotyczącej
spółek osobowych.
Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych tekst projektu ustawy zostanie przekazany
Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, Krajowej Radzie Notarialnej, jak równieŜ
niektórym organizacjom samorządu terytorialnego (Związkowi Miast Polskich,
Związkowi Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich i Unii Miasteczek
Polskich).
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Projekt dodatkowo zostanie przekazany do konsultacji społecznych reprezentacji
przedsiębiorców, w tym Business Centre Club oraz Krajowej Izbie Gospodarczej.
Ponadto projekt ustawy zostanie przekazany Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
Tekst projektu zostanie takŜe udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
Zakres oceny skutków regulacji
Ze względu na to, iŜ wejście w Ŝycie ustawy nie spowoduje dodatkowych skutków
finansowych dla budŜetu państwa oraz nie wywoła szerszych skutków społeczno ekonomicznych, nie jest konieczne przygotowanie pogłębionej analizy w tym zakresie.
Skutki wprowadzenia regulacji:
Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa
i budŜety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane zmiany nie spowodują ujemnych skutków finansowych dla budŜetu
państwa. Zapewnienie zgodności polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej
moŜe spowodować nieznaczne ujemne skutki finansowe dla dochodów budŜetów
gmin. Precyzyjne określenie skutków wejścia w Ŝycie przepisów nie jest moŜliwe
ze względu na trudną do przewidzenia liczbę czynności spełniających dyspozycję
wprowadzanych lub zmienianych projektowanymi przepisami norm prawnych.
Wpływ regulacji na rynek pracy.
Projektowana zmiana ustawy nie zawiera przepisów, które mogą mieć niekorzystny
wpływ na rynek pracy.
Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Projektowana zmiana ustawy wprowadza przepisy ułatwiające przepływ kapitału
między spółkami kapitałowymi prawa polskiego oraz państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Nowelizacja przewiduje regulacje korzystne dla spółek kapitałowych, w szczególności
w zakresie wyłączenia z opodatkowania niektórych działań restrukturyzacyjnych,
zmniejszając koszty tych działań po stronie przedsiębiorców. Przyniesie korzystne
zmiany dla przedsiębiorców, przenoszących aktywa i pasywa w spółkach
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kapitałowych, w tym w ramach czynności łączenia, podziału i przekształcania spółek.
Zmiany mogą stymulować powstawanie nowych spółek oraz podejmowanie czynności
restrukturyzacyjnych wraz z podwyŜszaniem kapitału w spółkach kapitałowych.
4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Projektowana zmiana ustawy nie zawiera przepisów mających wpływ na sytuację
i rozwój regionalny.

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej
Według wstępnej opinii, projektowane przepisy są zgodne jest z prawem Unii
Europejskiej.
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ,
KTÓRYCH WDROśENIE JEST CELEM NOWELIZACJI

1.

Tytuł dyrektywy

Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od
gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11)
2.
Akt prawny na mocy którego wdraŜane są przepisy dyrektywy
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238)
5. Artykuł dyrektywy
Przepis polski - przepis ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych, zwanej dalej ustawą, w brzmieniu
nadanym projektowaną ustawą,
Art. 1 lit. a
Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2-3 i ust. 5 ustawy
Art. 1 lit. b
Art. 2
Art. 3 lit. a

Art. 1 ust. 3 pkt 3 i art. 2 pkt 6 ustawy
Art. 1 a pkt 2 ustawy
Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i ust. 2 ustawy

Art. 3 lit. b

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy

Art. 3 lit. c

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy

Art. 3 lit. d

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy

Art. 3 lit. e

Art. 3 lit. g

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. a
ustawy
Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. b
ustawy
Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy

Art. 3 lit. i-j

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy

Art. 4 ust. 1 lit. a
Art. 4 ust. 1 lit. b

Art. 1 ust. 3 pkt 3 oraz art. 2 pkt 6 lit. a, b i c tiret pierwsze
ustawy
Art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy

Art. 4 ust. 2

Art. 2 pkt 6 lit. a ustawy

Art. 5 ust. 1 lit d (i)

Art. 2 pkt 6 lit. b ustawy

Art. 5 ust. 1 lit d (ii)

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 ustawy

Art. 5 ust. 1 lit. d (iii) i (iv)

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 2-4
ustawy
Art. 1 ust. 3 pkt 3 i art. 2 pkt 6 ustawy

Art. 3 lit. f

Art. 5 ust. 1 lit e
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Art. 8

Art. 6 ust. 1 pkt 8

Art. 9

Art. 1a pkt 2 ustawy

Art. 10 ust. 3

Art. 1 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy

Art. 12 ust. 1 lit. a

Art. 9 pkt 11 lit. a ustawy

Art. 12 ust. 1 lit. b

Art. 9 pkt 11 lit. b ustawy

Art. 12 ust. 3

Art. 9 pkt 11 lit. c ustawy

Art. 13 lit. a

Art. 9 pkt 11 lit. d ustawy

Art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze

Art. 3 projektowanej ustawy

Art. 15 ust. 1 zdanie trzecie

Odnośnik nr 1 do ustawy

Pracownicy właściwi w sprawie projektu:
Janina Banach
Iwona Chłopek
główny specjalista
referendarz
(022) 694 45 32
(022) 694 41 09
Ministerstwo Finansów
Departament Podatków i Opłat Lokalnych
Wydział Podatków Majątkowych
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