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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o uchyleniu ustawy o narodowych 
funduszach inwestycyjnych i ich 
prywatyzacji oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu 
Państwa. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt

USTAWA

z dnia

o uchyleniu ustawy o narodowy-ch funduszach inwestycyjnych i ich prywa tyzacji
otaz o zmianie niektórych innych ustawl)

Art. l. Traci moc ustawa z dnia 30 kwietnia rg93 r. o narodowvch
funduszach inwestycyjnych i ich prywaty zacji (Dz.U. Nr 44, poz.2O2, z pożn. zm.z)\.

r'ot,2. W ustawie z dnia26 |ipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
ftzycznych (Dz. U. z2O10 r. Nr 51, poz,307, zpoźn..*.,)) w art. 21 w ust. l uchyla sie
pkt 42.

Art.3. W ustawie z dnia 15
prawnych (Dz. U. zZAIL r. Nr 74. poz.
pkt 20.

lutego 1992 r. o podatku

397, z późn. zm'a)) w ar.t.

dochodowym od osób

l7 w ust. 1 uchyla się

Art. 4. W ustawie z dnia 72 pażdzieraika 1994 r. o zasada chprzekazYu,ania
zakładorvych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państworv e (Dz' U.
Nr 119' poz, 567, zpoźn. zm.')) w art. 1 rv ust. 2 uchyla się pkt 1'

fut.5. w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Banko*1,m Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. rJ. 22009 r. Nr g4, poz.7rr, z pozn. zm.6\w art. 2 w pkt 1 uchyra
się l it. e.

Art.6. W ustawie z dnia 1 grudnia
jednoosobon.e spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr
poz. 1353) wprorvadza się następuj4ce zmiany:

1995 r. o wpłatach z zysku przez
154,po2.792 orazz2006 r.  Nr lg3.

1) uchyla się ań. 6;



2) w art.7 uchyla się pkt 1.

Art.7 . W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu

funduszy emerytalnych (Dz. IJ. zf}IO r. Nr 34, poz. 189, zpożn. zm.7)) wprowadza się

następuj4ce zmiany:

1) w art. 42 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

2) wart. 141 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

3) w art. I42 w ust. 5a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

',3) 90 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach

społek notowanych na regulowanym rynku giełdowy'm,

atakze notowanych na regulowanym rynku giełdowym

prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach

zamiennych na akcje tych spółek, przy czym lokat1'.

w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na

akcje oraz prarvach poboru społek nienotowan,vch na ryŃu

oficjalnych notowań nie mogą przekroczyć 7,5 oń wańości

aktyr,vór,v;''.

Art. 8. W ustawie z dnia 4 września 1997 r, o działach administracji rządowej

(Dz' U. z2007 r. Nr 65, poz' 437, zpoŹn. '*.')) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,I. Dział Skarb Państwa obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania

mieniem Skarbu Państu'a, w. tym wykonywania praw

maj4tkowych i osobistych przystuguj4cych Skarbowi Państwa,

komercj alizacj i i prywatyzacjt, w szczególności przedsiębiorstw

państ'*.ow1'ch, jak również ochron,v interesór,v Skarbu Państw.a -

z w1jatkiem spraw' które na mocy odrębnych przepisórv

przypisane są innym działom.''.

Art' 9' W ustawie z dnia 15 wrzęŚnia 2000 r. - Kodeks spółek handlowych

(Dz. U. Nr 94, poz. !O37 , z poźn. Zm.9)) rvprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w $ 1 pktT ottzymuje brzmienie:



,,7) instltucja finansowa bank, fundusz inwestycyjny,

towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych,

zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz

powierniczy, towarzYstwo emerytalne, fundusz emerytalny

lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej

Polskiej albo w państwie należącym do organizacji

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),'';

2) w art. 611 uchyla się pkt 1.

Art. 10' W ustawie z dnia f2 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(Dz.U. zfOIOr.Nr11,poz.66,zpoŹn. ' . . 'o))wprowadzasięnastępuj4cezmiany:

1) w art. 29 uchyla się pkt 1;

2) w art. 223e uchyla się pkt 1.

Art. 11. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

(Dz. U. Nr 146, poz' |546,zpóźn.'..'')) w ań. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,4, oznaczenia,,fundusz inwestycyjny'', skrótu tego oznaczenia

lub skrótór,v, o których mo\Ą'a w. ust. 6, ma prawo i obowi4zek

uŻywac w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do

okre ślenia wy'konywan Ą przez s iebie działalno ści go spodarczej

jedynie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie Z usta\,ł'a.''.

Art. 12' i. W terminie szeŚciu miesięcy od dnia lvejścia w zycie ustawy*'

podmioty utworzone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy w1'mienionej w art. 1 dokonaję

zmiany firmy' w ten sposób, Ze nowa firma nie będzie zawierała oznaczen\a ',Narodolrry

Fundusz Inwestycyjny'' lub skrótu ,NFI'', oruz zgłoszą dokonanie tej zmian,v do

właściwego s4du rejestrowego.

2' W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1,

przepisy art. 24 i 26 ustawy' z dnia 20 sierpnia 1991 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy.m

(Dz. U. z2OO,7 r. Nr 168, poz. 1186,zpoŹn'zm'|z)) stosuje się odpowiednio.



Art. 13. Zwolnienie, o którym mowa w art. 2I ust. I pkt 42 ustawy

wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia }OIf r., stostrje

się do uzyskanych do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodów ze sprzedazy akcji spółek

utworzonych na podstawie ustawy wymienionej w art. 1, nabytych przed dniem wejścia

w zycie niniejszej ustawy.

Art. 14. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy

wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia f0I2 r., stosuje

się do uzyskanych do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodórv podatników, utworzonych na

podstawie ustawy wymienionej w art. I, ze sptzedazy udziałów lub akcji spółek

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabytych przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy.

2, Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy

wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., stosuje

się do dochodów podatników, utworzonych na podstawie ustawy wymienionej w art. 1,

pochodzących z dywidend oraz innych przychodów z ty.tutu udziału w zyskach osób

prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których plawo

zostało ustalone przed dniem wejścia w Życie niniejszej ustawy.

3. w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1, u których rok

podatkowy jest inrry niż rok kalendarzowy, okres wskazany w LlSt. 1 ulega przedtuzeniu,

do końca przyjętego ptzeznich roku podatkorvego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia

2014 r.

Art. 15. Ustawa wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia ?0I3 r.

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca l99 l r. o podatku dochodorvym od osób
fizycznych, ustawę z dnia t5 lutego l992 r' o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia
If pażdzierrtika 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez
przedsiębiorstwa państwowe, ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r' o Bankowym Funduszu Gwaran-
cyjnym' ustawę z dnia l grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu
Państwa, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
ustawę zdnia4 września L99.7 r. o działach administracji rza.dowej, ustawę z dnia I5 września 2000 r.
- Kodeks spółek handlowych' ustawę z dnia 22 maja 2003 r' o działalności ubezpieczeniow'ej oraz
ustawę z dnia2,7 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych'

r)



.) Zmiany wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z|994 r. Nr 84, poz.385, z199,7 r. Nr 30,
poz. 164, Nr 47, poz.298 i Nr 107, poz. 691,22000 r. Nr 122, poz. l3 19, 22001 r. Nr 63, poz. 637,

^. 22002 r. Nr240, po2.2055,22004 r. Nr28l,  po2.2775 orazz.2007 r. Nr 50, poz.33l.
') Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U. z2010 r. Nr 57, poz.352,

Nr 75, po2.473, Nr 105, po2.655, Nr 149, po2.996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz.1442, Nr 226,
poz. I475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z20ll r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84,
po2.455, Nr 102, po2.585, Nr 106, po2.622, Nr 120, po2.690, Nr 131, po2.764, Nr 149, poz. 887.
Nr168, poz. 1006, Nr 178, poz. 1059, Nr 197, poz. 1170, Nr 205, po2.1202 i  1203 i  Nr 234,
po z . 1 391 .

o) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U' z2O11r. Nr 102' poz. 585'

-.  Nr 106, poz.622,Nr 134, po2.787, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz.1202 iNr 234, poz. 1389 i  1391.
.) Zmiany wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz' U. z |996 r. Nr 52, poz.236, z |997 r. Nr 6,

po2.32,22000 r. Nr 39, po2.442,22005 r. Nr 167, poz. 1398, 22006 r. Nr 220, poz. l6L4 oraz
22008 r. Nr 192, poz. 1 182.

") Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr l'ł.ł,

-.  poz. 1176,22010 r. Nr 140, poz.943 i  Nr257, po2.1724 orazz20l l  r .  Nr 134, poz. 781.
,, Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z 20|0 r. Nr l27, poz. 858

i  Nr  182,  poz .  1228 orazz f} l l  r .  Nr  75 ,po2.398,  Nr  106,  po2.622,  Nr  l7 l ,poz .  1016,  Nr  187,
poz .  l11 l  iNr232,  poz .  1378.

,) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy został,v ogłoszone w Dz. U' z2007 r' Nr l07, poz,73f ,
N r 120 , po z . 8 l 8 iN r173 ' po z .  1218 , z f 008 r .N r ó 3 , po z . 394 ,N r l 99 , po z , | 2 f 7 ,N r201 ' po z . | 237 ,
Nr 216, poz. 1370 iNr22'7, poz. 1505, 22009 r. Nr42, poz.337, Nr 68, poz.574,Nr71,po2.649,
Nr 157, poz. l f4l ,Nr 161, poz.1277, Nr 168, poz.1323 iNr20l,  poz. 15.10, 22010 r. Nr28, poz.143
i 146, Nr 107, po2.679, Nr 127,po2.857, Nr 155. poz. 1035 i  Nr f39,po2.1592 orazzf\I l  r .  Nr 234,
poz. 1385 i 1386 i Nr 240. Doz. 1429.

'\ Zmiany lvymienionej ustawyzostaĘogłoszonewDz.U. z20OIr.Nr l02,poz. 11if1 ,z2003 r '  Nr49,
poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z f005 r. Nr 132, poz. 1 108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539,
2 f006 r .  Nr  133,  poz .935 iNr208,  poz .  1540.22008 r .  Nr  86 ,  po2.524.  Nr  l l 8 ,  po2.747,  Nr2 l7 ,
poz' l38i i  Nr 23l,  poz. |547. z 2009 r. Nr 13, poz.69' Nr 42, poz.34I i  Nr l0.ł, poz. 860 oraz
z 20 l l  r . N r 92 , po z . 5 3 l , N r t 0 2 . po z . 5 85 ,N r 106 , po z . 6 22 ,N r 133 , po z . 7 67 ,N r 201 , po z .  l l 8 2
i Nr 234. ooz. 1 39 1.

'o) Zmiany ióksrujeanolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U' zfO10 r' Nr 81, poz. 530'
Nr l26, poz. 853 i Nr l27, poz. 858 orazz201 1 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz.432, Nr 106, poz' 6Ż2,
Nr 1 12, poz. 654, Nr 133, poz.767, Nr 205, poz. 1210 i  Nr 232, poz. 1378.

'') Zmiany uymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2005 r. Nr 83, poz,719,Nr l83, poz. 1537
i 1538 iNr 184, poz. 1539, 2f006 r. Nr 157, poz. 1119,2200' l  r .  Nr 112,poz. '769,22008 r. Nr 231,
poz. 1546, 22009 r. Nr 18, poz.97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i  Nr f}I,poz. 1540, z 2010 r.
Nr 81, poz. 530, Nr 106, po2.670, Nr 126, poz. 853 i  Nr 182, poz.1228 orazz20l l  r .  Nr 106,
poz.62f, Nr 152, poz. 900 i  Nr 234, poz. 1389 i  1391.

,Ą Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2OO8 r. Nr 141, poz. 888,
22009 r .  Nr  18 ,  poz .91 ,  Nr  42 ,  poz .34 l ,  Nr  53 ,  poz .434 i  Nr  157,  po2.1241,22010 r .  Nr  28 ,
poz. 146 i  Nr 96, poz.620 orazz20I i  r .  Nr 92, poz. 531, Nr I 12, po2.654, Nr 142, poz. 828, Nr 144,
poz. 851 i  Nr 232, poz. 1378.
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UZASADNIENIE

W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanego na podstawie ustawy
z dnia 30 kwietnia i993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich pry'watyzaclt
(Dz. U. Nr 44, poz, 202, z poźn. zm.) wniesiono akcje ponad 500 jednoosobowych

spółek Skarbu Państwa do 15 narodowych funduszy inwestycyjnych, rł,taki sposób, ze
33 % akcji w kazdym z funduszy posiadał fundusz wiodący, 27 % akcji dysponowało
14 fundusz1ł,75 %o akcji przeznaczone było dla pracowników, a25 % akcji posiadał

Skarb Państwa.

Program Powszechnej Prywatyzacji został zakończony. ostateczn e roz|iczenie środków

finansowych otrzymanych w związku z posiadanymi akcjami funduszy, ł'4cznie
z dywidendami i wpływami z likwidacj i oraz odsetkami naliczonymi od tych kwot,
a takze z kwotami uzyskanymi ze sprzedaży akcji funduszy, nastąpiło w terminie

30 czerwca f006 r.

Z dniem 10 stycznia 2005 r. nastąpiła likwidacja rachunku bankowego funduszu
prywatyzacji - na podstawie arl. 2 ustawy z dnia 25 listopad a 2001r. o zmianie usrawy

o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich pryr,vatyzacji (Dz. U. Nr 2gl.

poz' 2775). Natomiast rł,' myśl art. 3 ww. ustawy o zmianie ustaw}. o narodowl'ch

funduszach inwestycyjnych i iclr prywatyzacji Rada Ministrów przedstawiła Sejmorvi

,,Raport z realizacji programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach

1995 - 2003,, (druk nr 4016 Sejmu IV kadencji), stanowiący podsumowanie realizacji

ustawy.

od 1'997 r. struktura kapitałowa narodowych funduszy inwestycyjnych ulegała

zmianom. Narodowe Fundusze Inwestycyjne są aktualnie spółkami dzia,łaj4cynri na
podstawie Kodeksu spółek handlowych' o różnym składzie akcjonariatu, w tym

z udziałem akcj onariuszy będ4cych podmiotam i zagranicznymi.

Z tych rł,zględów powstała potrzeba uchylenia ustalty z dnia 30 kwietnia 1993 r'

o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, atakŻe doprorł'adzenia do

zmiany firm podmiotów, ktore pierwotnie stanowiły Narodowe Fundusze In'uvest,vcvjne.

Ponadto, z ur.vagi na zakonczenie realizacji Programu Powszechnej Pr1-rr,'at,vzacji, zmian

legislacyjnych wymagają zwolnienia podatkowe przyznanę Narodowym Funduszom

Inwestycyjnym w momencie ich powstania oraz stosorvanie w nazwie tl'ch funduszr.

słó r.l'', naro do lv.v_'' oraz,,fund us z i nwes tyc yj ny''.



Posługiwanie się przez te podmioty w firmie określenięm ,,narodowy'' nie odpowiada

faktyczrremu stanowi i wprowadza w błąd co do sktadu akcjonariatu i charakteru tyclr

spółek.

Natomiast posługiwanie się w firmie zwrotem ,,fundusz inwestycyjny'' sugeruje, iz

mamy do czynienia z podmiotami działającymi na podstalvie przepisów ustawy z dnia

f7 map2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z póżn, zm'),

co jest niezgodne z rzeczywistym stanem, gdyż spółki te funkcjonuję na podstalvie

przepisów Kodeksu spółek handlowych' a nie ustawy szczególnej, którq jest ustawa

o funduszach inwestycyj nych.

Narodorve Fundusze Inrvestycyjne, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia

l5lutego |992r. o podatku dochodoltym od osób prawnych (Dz. U. z2000 r. Nr 54,

poz, 654, z póżn. zm.), zostały zwolnione od podatku z tytułu dochodów pochodz4cych

z dywidend oraz innych przychodów z t1tułu udziałów w zy.skach osób prawnvch

mających siedzibę na ter1.torium Rzeczypospolitej Polskiej' jak równieŻ z t1Ąułu

sprzedaŹy udziatow lub akcji spółek maj4cych siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

Ponadto dochody osób fizycznych uzyskane z t1,tułu sprzedaŻy akcji narodowy-ch

funduszy inwestycyjnych wolne s4 od podatku dochodowego - w skali roku do

wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

narodowej.

Na skutek korzystania z pov,ryŻszych zwolnień podatkowych Narodowe Fundusze

Inwestycyjne znajdują się w niczym nieuzasadnionej uprzywilejowanej s1.tuacji

rv stosunku do innych podmiotów, co jest niezgodne z zasadą równego traktor,vania

przedsiębiorców. Nieuzasadnione jest takze podatkow.e uprzywilejowanie dochodór,v

osób fizycznychz tytutu sprzedaŻy akcji NFi.

Powoduje to koniecznośc odstąpienia od nieuzasadnionych korzyści podatkorłych.

Uchylenie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych (Dz. U. z f0I0 r. Nr 57, poz. 35f ' z pożn. zm.) i art. |7 ust. l pkt 20

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych więe się z konieczności4

wprorvadzenia przepisów przejściowych zachouujqcych prarł,a nabye osób, które

nabyły akcje NFI przed dniem wejścia w zycie proponowanych zmian, jak i samych

NFI. W tym drugim przypadku ochrona praw nabytych zostanie zrealizo\^'ana przez

czasowe zachorvanie prawa do zwolnienia dochodów ze sprzedaŻy rrdziałów lub akcji



nab}tych przez NFI przed dniem wejścia w zycie niniejszej ustawy oraz dochodów

z tytułu wypłaconych od tych akcji lub udziałów dywidend i innych dochodów z tytułu

udziału w zyskach, do których prawo zostało ustalone przed dniem wejŚcia w Życie

niniejszej ustalty. Przyjęty w projekcie ustaw}' roczny okres ochrony tych praw pozwoli

na uwzględnienie interesów osób' które nabyły akcje NFI z uwagi na moiiiwość

skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku

dochodowym od osób ftzycznych, jak również interesów samych NFI, które,

podejmując decyzję o zainwestowaniu w określoną społkę, mogły braó pod uwagę

istnienie zwolnienia okreŚlonego w ań. 17 ust. 1 pkt 20 ustaw'v o podatku dochodowym

od osob prawnych.

Ponadto, uwzględniaj4c fakt, ze u podatnikorv podatku dochodow.ego od osób prawnych

rok podatkowy nie musi pokrywaó się z rokiem kalendarzowym' przewidziano przepis'

który wydłuza stosowanie praw nabytych, o których mowa powyżej, do końca

przyjętego przez tych podatnikow roku podatkolvego (rozpoczętego w 20i3 r.).

Uchylenie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

porvoduje koniecznośc wyeliminowania z obowt4zując.v-ch przepisów prawa zwrotu

,,narodowy fundusz inwestycyjny" zawartego w innych ustawach.

Projekt ustawy nie jest sprzęczny z prawem Unii Europejskiej'

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach

dotyczących sposobu funkcjonowania kajowego systemu notyfikacji norm i aktów

prawnych.

Projekt ustauy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotolvej Ministra Skarbu Państrva. Zgodnie z art. 7 usta\^,Y z dnia 7 lipca 2005 r.

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. |474,

zpozn. zm,) zgł.oszenie zainteresorvania pracami nad projektem zgłosił jeden podmiot -

kancelaria prawna ',Leśnodorski' Slusarek i Wspólnicy'' sp. k.
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OCENA SKUTKOW REGULACJI

Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje

Projektowana ustawa dotyczy i 1 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych: Rubicon

Partners NFI S.A., NFI KREZUS S.A., BBI Capital NFI S.A., BBI Development

NFI S.A., NFI Empik Media & Fashion S.A., Jupiter NFI S.A., NFI Magna Polonia

S.A., NFI Midas S.A., NFi Octava S.A., BBI ZENERIS NFI S.A., Black Lion NFI

S.A.' akcjonariuszy tych spółek oraz pośrednio spółek, których akcjonariuszami są

Narodowe Fundusze Inwestycyj ne.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych

W celu spełnienia wymogu przeprowadzenia konsultacji społecznych tekst projektu

został skierowany do następujących podmiotów: Rubicon Partners NFI S.A.' NFI

KREZUS S.A., BBI Capital NFI S.A., BBI Development NFI S.A., NFI Empik

Media & Fashion S.A., Jupiter NFI S.A., NFI Magna Polonia S.A., NFI Midas S.A.,

NFI Octava S.A., BBI ZENERIS NFi S.A., Black Lion NFI S.A., Stowarzyszenie

Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, Izba Zarządzających Aktyrł,'ami

i Funduszami, kancelaria ,.Leśnodorski, Slusarek i Wspólnicy'' sP. k.' Polska

Konfederacja Pracodawców Prywatnvch ',Lewiatan'', Pracodawcy Rzeczypospolitej

Polskiej, Krajowa Izba Gospodarcza, Business Centre Clllb, Zvłtqzek Rzemiosła

Polskiego, ogólnopolskie Porozumienie Zwtązkow Zarł'odowych, Niezalezny

S amorządny Związek Zawo dowy,,S olidamo ść'', F orum Związkow Zawodowych.

Działająca w imieniu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych kancelaria

,,Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy'' sp. k. stwierdzlła, iz Narodowe Fundusze

Inw.estycyjne podtrzymuj4 prezentowane dotychczas stanowisko, zgodnie z którym

projekt powinien zagwarantowaó zwolnienie z opodatkowania podatkiem

dochodowym od osób prawnych na dotychczasow1'ch zasadach przez co najmniej

10 lat od dnia wejścia w zycie ustaw1', a takŻe uprowadzać odpowiednio długi,

tj. co najmniej 2-letni, okres vacatio legis w celu umożlirvienia dostosowania się do

zmian legislacyjnych spółkom akcyjnym działającym \ł, formie NFi oraz ich

akcjonariuszom.

ogólnopolskie Porozumienie Zwtązkow Zawodowr,'ch rłyraziło opinię, iz nie ma

zadnego uzasadnienia dla dalszego utrzymywania obowiazujących preferencji

podatkowych, z ktorych korzystają NFI, a takŻe zasadne jest skrócenie

2.
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Minister
Spraw Zagranicznych
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dot.: RM-10-98-11 z24.0t.2OIf r.

pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o uchyleniu ustowy o
narodowych |unduszach inwesĘcyjnych i ich prywdĘzacji oraz o zmianie niekórych innych
ustow wyrażona na podstawie ań. 13 ust. 3 pk 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o dzia|ach administracji rządowej (Dz. U. z2ool r. Nr 65, poz.437 z późn. zm.) przez
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospo|itej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w zwiqzku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europeiskiej.

W opinii MSZ przepisy projektu ustawy majq charakter krajowy i nie stanowiq implementacji
prawa UE.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Pan Mikotaj Budzanowski
Minister Skarbu Państwa
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zaproponowanego dwuletniego okesu przejściolvego' w którym ulgi będq jeszcze

obowiązywały.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych' w tym budzet państwa i budzety

j ednostek samorządu terytorialne go

Projektowana ustawa, w zwi4zku z uchyleniem ulg w podatkach dochodowych'

będzie miała pozy.t1.wny wptyrv na sektor finansów publicznych (wzrost wpływow

z podatku PIT i CIT).

Szacuje się, Żę wzrost dochodow sektora finansów publicznych, w roku

podatkowyffi, W zwi4zku z wprowadzęniem projektowanej regulacji, wyniesie

ok. 4,1 mln zł, co przekłada się na wzrost dochodórv budzetu państwa w wysokości

3,2 mln zł' jednostek samorz4du terytorialnego w wysokości 0,9 mln zł.

Nie jest natomiast możliwy do oszacowania wzrost dochodów sektora finansow

publicznych zwiqzany z uchyleniem pkt 42 lv art. fI ust. 1 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych. Dochody zwolnione, o ktÓrych mowa w art.27

ust. 1 tej ustawy, nie sq bow.iem wykazywane w Zeznaniach podatkowych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście w Życie ustawy nie będzie miało r,tpł1.rw na r1nek pracy.

5. Wpły* regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość' w tym na

funkcj onowanie przedsiębiorstw

Wejście rv iycie ustauy i jej rea|tzacja spowodują wzrost koŃurencyjności

gospodarki oraz będą miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstrv'

w zlł'iązku ze zniesieniem uprzywilejowania podatkowego grupy przedsiębiorcórv.

6. Wpły* na s1'tuację i rozwój regionalny

Ustawa nie będzie miała rvpływu na s1.tuację w regionach i rozwój regionalny.
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