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Warszawa, 2014.10; 03 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.10.2014 r., znale GMS-WP-173-222/14, dotyczące 
zaopiniowania poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krystyna Sf_hte-ibl!r): uprzejmie 
informuję, iż Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa do przedłożonego projektu me zgłasza uwag. 

Otrzymuj a: 

1) adresat -1 egz., 
2) a/a -1 egz. 



• PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA III - 021 - 337/14 

~EKRETARłAT Z-CY SZEFA KS, 

L. dz . ...................... t.l· .. ·ro.· .. 2a·ir .......... . 
Data wpływu 

....................................... u ....... 

Warszawa, dnia 10 października 2014 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zast,pca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 października 2014 r., GMS-WP-173-222/14 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy 

o Sądzie Najwyższym z dnia 231istopada 2002 r. G.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 499) 

nie uznaje za celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy zmieniającej 

ustawę o zmianie ustawy o- podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 

ustaw. 

Z poważaniem 

łgorzata GERSDORF 



11 Narodowy Bank Polski 

DP-IV-MJ-024-569/14 

Piotr Wiesiołek 
Pierwszy Zastępca Prezesa 

Warszawa, Ą O października 2014 r. 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz .............................................. · 

Data wpiywu .......... 1.0, ... 1.0 .... 20V. 

Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 października 2014 r. (znak: GMS-WP-173-222/14) 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych- innych ustaw uprzejmie informuję, że Narodowy Bank Polski nie zgłasza uwag 

do powyższego dokumentu. 



• RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 2014 r. 
PROKURATOR GENERALNY 

PG VII G 025/302/14 
SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz . .................. 1.§ .... 1.0 1M 
'l • T :··· U~~··· .. 

Data Wpływy ......... i .. ,. .. ·················· 

Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 października 2014 r., nr GMS-WP-173-

222/14, dotyczące poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

fzzycznych oraz niektórych innych ustaw, przekazanego do zaopiniowania 

Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze (Dz. U.z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, t.j., z późn. zm.), uprzejmie 

przedstawiam następujące stanowisko. 

Przedłożony projekt ukierunkowany jest na skrócenie czasu wejścia w życie 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych , ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. poz. 1328). Nie sposób nie dostrzec, że bezpośrednią intencją 

projektodawców jest zagwarantowanie wejścia w życie ustawy podatkowej z nowym 

rokiem podatkowym i jest próbą sanowania sytuacji wynikłej z opóźnienia 

w ogłoszenia ustawy przez Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw. Stąd też 

projektodawcy przewidują, że analizowana regulacja winna wejść w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia, zaś regulacja merytoryczna winna wejść w życie 

w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2014 r. Zasadniczy 
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problem związany z analizowanym przedłożeniem legislacyjnym sprowadza się do 

odpowiedzi, czy wskazany sposób procedowania nad ustawą podatkową nie narusza 

konstytucyjnych warunków stanowienia tego rodzaju norm prawnych. Analiza 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do poruszanej problematyki 

pozwala na sformułowanie dwóch zasadniczych reguł dotyczących stanowienia norm 

prawa podatkowego (orzeczenie z 29 marca 1994 r., sygn. K 13/93; ; orzeczenie z 24 

maja 1994 r., sygn. K 1194; orzeczenie z 12 stycznia 1995 r., sygn.K 12/94; orzeczenie 

z 15 marca 1995 r., sygn. K. 1/95; orzeczenie z 28 grudnia 1995 r., sygn. K 28/95, 

wyrok z 26 listopada 1997 r., sygn. K. 26/97, wyrok z 25 kwietnia 2001 r., sygn. K 

13/01; wyrok z 27 lutego 2002 r., sygn. K 47/01; wyrok z 15 lutego 2005 r., sygn.K 

48/04; postanowienie z 22 lutego 2006 r., sygn. K 48/04). - zakazu wprowadzania 

zmian w prawie podatkowym w trakcie roku podatkowego, który stanowi 

konsekwencję zakazu ustanawiania regulacji prawnych z mocą wsteczną oraz 

obowiązku wprowadzenia stosownego okresu dostosowawczego (chodzi o podatki 

rozliczane w cyklu rocznym). Wprowadzenie zmian zasad opodatkowania 

w trakcie roku podatkowego oznacza, iż "nowe prawo" stosowane musi być 

do zdarzeń prawnych, które zaistniały przed jego wejściem w życie. 

Szczególnie istotny jest pogląd Trybunału Konstytucyjnego wyrażony 

w orzeczeniu z 29 marca 1994 r., K 13/93: Należy (...) wymagać, 

aby ustawodawstwo podatkowe dotyczące podatków płaconych w skali rocznej 

tworzone było nie tylko z respektowaniem zasady niedziałania prawa wstecz, 

lecz także przy zachowaniu stosownego vacatio legis w roku poprzedzającym rok 

podatkowy. Podatnicy powinni mieć bowiem czas na dostosowanie swoich decyzji 

do podatku, który będą musieli zapłacić w nadchodzącym roku podatkowym. 

Zaskakiwanie podatników zmianą podatku w trakcie trwania roku podatkowego jest 

niezgodne z zasadami wynikającymi z art. l przepisów konstytucyjnych utrzymanych 

w mocy przez Małą Konstytucję". W orzeczeniu z 28 grudnia 1995 r., K 28/95, 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził natomiast, że: W orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego dotyczącym podatków wymierzanych w skali rocznej, uznającym 

w zasadzie swobodę Parlamentu do kształtowania wysokości podatków, 

l 
' 
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ukształtowanych zostało kilka zasad, z których wynika między innymi obowiązek 

zachowania odpowiedniej vacatio legis poprzedzającej wprowadzenie zmian 

przepisów podatkowych. (. .. ) Chodzi w szczególności o wymogi pewności prawa 

i zaufania obywateli do państwa wynikające z art. l przepisów konstytucyjnych. 

Trybunał wielokrotnie zwracał uwagę na to, że powyższe zasady nabierają 

szczególnego znaczenia w prawie daninowym. Wynika to z tego, że w zakresie stosunku 

prawnopodatkowego władztwo państwa zaznacza się wyjątkowo mocno. Dlatego 

w prawie podatkowym gwarancje ochrony prawnej interesów jednostki mają tak duże 

znaczenie. Chodzi bowiem o możliwość rozporządzania przez obywateli swoimi 

interesami życiowymi przy uwzględnieniu regulacji podatkowych, opublikowanych 

jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego (kalendarzowego). Konsekwencją tego 

jest wymóg, aby ustawodawstwo podatkowe znane było podatnikom z odpowiednim 

wyprzedzeniem przed początkiem roku podatkowego". W odniesieniu do ustalenia 

odpowiedniego vacatio legis ustaw podatkowych Trybunał zauważył natomiast, że "nie 

jest w zasadzie dopuszczalne dokonywanie zmian obciążeń podatkowych w ciągu roku 

( ... ) Zmiany takie, gdy chodzi o obecne ukształtowanie podatku dochodowego od osób 

fizycznych, powinny wchodzić w życie przynajmniej na miesiąc przed końcem 

poprzedniego roku podatkowego ( ... ). Nie są to wprawdzie wymagania o bezwzględnie 

wiążącym charakterze, ale odstąpienie od nich dopuszczalne jest tylko, gdy 

przemawiają za tym uzasadnione argumenty prawne (wyrok z 25 kwietnia 200 l r., 

sygn. K 13/01). 

Odnosząc powyższe standardy stanowienia norm prawa podatkowego do 

opiniowanego przedłożenia legislacyjnego należy stwierdzić, że treść nowych 

obowiązków podatkowych jest już adresatom norm prawnych znana, bowiem regulacja 

merytoryczna została już ogłoszona, modyfikacja zaś dotyczy ustawowego terminu 

wejścia w życie regulacji merytorycznej. Należy jednak pamiętać, że termin wejścia 

w życie regulacji dotyczącej daniny publicznej ma fundamentalne znaczenie dla 

konstytuowania obowiązków podatkowych, tym samym znajduje się w centrum 

konstytucyjnych warunków stanowienia norm prawa podatkowego. Warunkiem zaś 

niezbędnym jest zapewnienie odpowiedniego czasu spoczywania ustawy przed jej 
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wejściem w życie, przy czym nie tyle chodzi tu o ustawowy termin wejścia regulacji 

w życie, co o faktyczny czas, pomiędzy promulgacją ustawy a czasem konstytuowania 

nowych obowiązków podatkowych. Zgodność z ustawą zasadniczą projektowanej 

regulacji zależy zatem od czasu, jaki pozostawi się adresatom normy prawnej 

(podatnikom) na dostosowanie się do nowych regulacji w zakresie danin publicznych

to zaś warunkowane jest tempem prac legislacyjnych i terminem ogłoszenia ustawy. 

Tym samym zasadniczą przesłanką dochowania warunków konstytucyjnych jest 

w odniesieniu do analizowanej ustawy czas faktycznego spoczywania regulacji 

podatkowej, który winien wynosić przynajmniej miesiąc. Ocena zatem dochowania 

warunków konstytucyjnych opiniowanego przedłożenia legislacyjnego jest 

w aktualnym stanie niemożliwa z uwagi na zmienność czynników determinujących tę 

ocenę. 

W pozostałym zakresie uwag do projektu nie zgłaszam. 

Andrzej Seremet 


