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Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki 

Chorwacji do Unii Europejskiej (druk nr 477) 

I. Cel i przedmiot ustawy  

Projekt wyżej wymienionej ustawy został określony jako mający na celu wykonanie 

prawa Unii Europejskiej 

Ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy: 

- Rady 2013/13 UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie 

podatków w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji,  

- Rady 2013/25/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie 

prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w związku z przystąpieniem 

Republiki Chorwacji oraz  

- Rady 2013/20 UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie 

bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej w związku 

z przystąpieniem Republiki Chorwacji (por. uzasadnienie projektu zawarte w druku 

sejmowym nr 1831).  

Ustawa zmienia następujące ustawy: o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych, o izbach aptekarskich, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także 

o zawodach pielęgniarki i położnej, w ich części dotyczącej uzyskania prawa do 

wykonywania zawodu medycznego na terytorium Polski przez osoby, które nabyły 

uprawnienia na terytorium Chorwacji i zostało to potwierdzone dokumentem 

potwierdzającym kwalifikacje, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia w określonym 

terminie.  

W ustawie: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku o dochodowym od 

osób prawnych wprowadzono uregulowania, zgodnie z którymi stosuje się niektóre przepisy 

tych ustaw do spółek utworzonych według prawa chorwackiego. W ustawie o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych wskazuje się przepisy dotyczące nieuznawania niektórych 

wydatków za koszty uzyskania przychodów oraz zakresu pojęcia przychodów (zaliczania do 

przychodów), natomiast w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych do stosowania 

wobec spółek utworzonych według prawa chorwackiego wskazuje się przepisy dotyczące 

zakresu stosowania pojęcia dochodu, kosztów uzyskania przychodu oraz wyłączeń spod tego 

pojęcia, obowiązku wpłaty podatku, stosowania pojęcia przychodów, zakresu zwolnień od 

podatku, a także odliczeń i zwolnień od podatku dochodowego. 

Nowelizacja ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej obejmuje terytorium 

Chorwacji zasadami przeprowadzania kontroli granicznej zwierząt i produktów 

wprowadzanych z państwa trzeciego na terytorium jednego z państw Unii Europejskiego. 

Ponadto ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczeni chorób zakaźnych rozciąga 

nadzór właściwych organów na jednostkę administracyjną Republiki Chorwacji 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 16 października 2013 r. i został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Odbyło się ono w dniu 22 października 2013 r. na 

52. posiedzeniu Izby. Po przeprowadzeniu debaty projekt skierowano do Komisji do Spraw 

Unii Europejskiej. 

Sprawozdanie Komisji zawiera projekt w brzmieniu odpowiadającym projektowi 

zawartemu w druku sejmowym nr 1831, z dwoma zmianami w ustawie o zawodach 

pielęgniarki i położnej (numery dodawanych punktów w załączniku nr 1 i 2) oraz dodanie 

art. 10, który dotyczy stosowania ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych 

i o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów osiągniętych od 1 lipca 2013 r. 

W tym miejscu można zadać pytanie, czy nie wpłynie to negatywnie na dotychczasowe 

zasady w zakresie rozliczeń tych podmiotów (zmiana zasad w trakcie roku)? 

Główny legislator 

Bożena Langner 


