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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.
Druk nr 243 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
oraz

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 29 listopada 2012 r. nad ustawą

o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Stanisław Jurcewicz

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce

Wniosek
KBFP,
KGN
poparty przez
połączone komisje

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:
Poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie.
1)

Poprawka sen.
M. Martynowskiego

w art. 3 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 22:
a)

ust. 7b otrzymuje brzmienie:
„7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do
kosztów uzyskania przychodów:
1)

w miesiącu, w którym zostały poniesione albo
począwszy od tego miesiąca w równych częściach
w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy, albo

2)

jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały
zakończone, albo

3)

poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie
z art. 22m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych
i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2.”,

b)

po ust. 7 dodaje się ust. 7c w brzmieniu:
„7c. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa
w ust. 7b, podatnik dodatkowo ma prawo do zaliczenia do
kosztów

uzyskania

przychodów

50%

kosztów

prac

rozwojowych zakończonych udzieleniem patentu w Urzędzie
Patentowym

Rzeczypospolitej

Polskiej,

Europejskim

Urzędzie Patentowym lub Biurze Patentów i Znaków

–2–

Towarowych Stanów Zjednoczonych. Zaliczenie do kosztów
uzyskania przychodów tych kosztów może nastąpić w roku
uzyskania patentu lub w roku następnym.”;”;

2)

Poprawka sen.
M. Martynowskiego

w art. 4 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 15:
a)

ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do
kosztów uzyskania przychodów:
1)

w miesiącu, w którym zostały poniesione albo
począwszy od tego miesiąca w równych częściach
w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy, albo

2)

jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały
zakończone, albo

3)

poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie
z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych
i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.”,

b)

po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu:
„4aa. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa
w ust. 4a, podatnik dodatkowo ma prawo do zaliczenia do
kosztów

uzyskania

przychodów

50%

kosztów

prac

rozwojowych zakończonych udzieleniem patentu w Urzędzie
Patentowym

Rzeczypospolitej

Polskiej,

Europejskim

Urzędzie Patentowym lub Biurze Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych. Zaliczenie do kosztów
uzyskania przychodów tych kosztów może nastąpić w roku
uzyskania patentu lub w roku następnym.”;”;

3)

w art. 9 w pkt 2 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Wykazu nie przedkłada podmiot, który nie jest obowiązany
do ponoszenia opłaty w trybie art. 289 ust. 1.”,”;

Poprawka sen.
M. Martynowskiego
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4)

Poprawka sen.
M. Martynowskiego

w art. 11:
a) w pkt 8 w lit. a, w ust. 1a wyrazy „150 dni” zastępuje się wyrazami
„60 dni”,
b) w pkt 9:
–

w lit. a, w ust. 1 użyte dwukrotnie wyrazy „150 dni” zastępuje
się wyrazami „60 dni”,

–

w lit. b, w ust. 1a wyrazy „150 dni” zastępuje się wyrazami
„60 dni”,

–

w lit. c, w ust. 2 wyrazy „150 dni” zastępuje się wyrazami
„60 dni”;

5)

skreśla się art. 16.

Poprawka sen.
M. Martynowskiego

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

