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Opinia

do ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych

i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 (druk nr 83)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach

inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest konsekwencją

zakończenia realizowanego na jej podstawie Programu Powszechnej Prywatyzacji.

Narodowe fundusze inwestycyjne tworzone były w formie spółek akcyjnych przez

Skarb Państwa w celu pomnażania wniesionego do nich majątku. Pochodził on z akcji

przekształconych w podmioty prawa handlowego przedsiębiorstw państwowych, wskazanych

przez Radę Ministrów w wydanym na podstawie uchylanej ustawy rozporządzeniu.

W ustawie przewidziano ponadto mechanizm wymiany akcji funduszy na

świadectwa udziałowe – papiery wartościowe na okaziciela przysługujące w jednakowej

liczbie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej stale przebywającym na terytorium kraju i w

dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok emisji świadectw mających ukończone 18 lat.

Jak wynika z dołączonego do projektu niniejszej ustawy uzasadnienia, w ramach

Programu Powszechnej Prywatyzacji akcje ponad 500 spółek Skarbu Państwa wniesiono do

15 narodowych funduszy inwestycyjnych, w taki sposób, że 33 % akcji w każdym z funduszy

posiadał fundusz wiodący, 27 % akcji dysponowało 14 funduszy, 15 % akcji przeznaczone

było dla pracowników, a 25 % akcji posiadał Skarb Państwa.

W dniu 10 stycznia 2005 r. nastąpiła likwidacja rachunku bankowego funduszu

prywatyzacji, a w terminie 30 czerwca 2006 r. ostatecznie rozliczono środki finansowe w

ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji.

W związku z osiągnięciem celu założonego w ustawie o narodowych funduszach

inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ze zmianami w strukturze kapitałowej poszczególnych
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funduszy, konieczne stało się uchylenie ustawy oraz doprowadzenie do zmiany firmy

podmiotów utworzonych pierwotnie jako narodowe fundusze inwestycyjne.

Określenie „narodowy fundusz inwestycyjny” może obecnie wprowadzać w błąd

zarówno w zakresie składu akcjonariuszy, jak i charakteru prawnego samego przedsięwzięcia

(wbrew nazwie narodowe fundusze inwestycyjne działają oparciu o przepisy Kodeksu spółek

handlowych a nie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych).

Narodowe Fundusze Inwestycyjne zostały na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione od podatku z

tytułu dochodów pochodzących z dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w

zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak

również z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto zwolnione od podatku dochodowego zostały dochody osób fizycznych

uzyskane z tytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych – w skali roku do

wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

(art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych).

W ustawie zaproponowano uchylenie wspomnianych zwolnień podatkowych, jako

nieuzasadnionych w świetle nowego stanu prawnego, oraz wprowadzenie rocznego okresu

przejściowego zabezpieczającego prawa nabyte podatników – osób, które nabyły akcje

narodowych funduszy inwestycyjnych, jak i samych funduszy.

Uchylenie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

powoduje konieczność wyeliminowania zwrotu „narodowy fundusz inwestycyjny” z innych

aktów prawnych tej rangi.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona przez Sejm na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca br. pochodziła z

przedłożenia rządowego. Ustawą zajmowała się w Sejmie Komisja Skarbu Państwa, która

zasięgnęła opinii Komisji Finansów Publicznych.

W toku prac na projektem przedstawiciel narodowych funduszy inwestycyjnych

podnosił, że przewidziane w dokumencie przepisy przejściowe dla zwolnień podatkowych są

zbyt krótkie, przez co nie czynią zadość zasadzie ochrony interesów w toku. Z kolei
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przedstawiciel Wnioskodawcy argumentował, iż dalsze utrzymywanie takich preferencji

podatkowych może się spotkać z zarzutem nierównego traktowania podmiotów

gospodarczych oraz stosowania niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu przepisów

prawa wspólnotowego.

Posłowie uchwalili ustawę przy 454 głosach za, przy braku głosów przeciw

i wstrzymujących się.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Maciej Telec
Główny legislator


