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Pan 

Marek Kuchański 

Marszałek Sejmu RP 

dotyczy: rządowego prolektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy 2291) 

Szanowny Panie Marszałku, 

w związku z wniesieniem do sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

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

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

(dalej: projekt ustawy), Kasa Krajowa działając w oparciu o przepis art 44 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 

dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Oz. U. z 2017 r. 

poz. 2065, dalej: ustawa o skok) pragnie przedstawić następujące stanowisko. 

Celem projektu ustawy jest doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych rozwiązań i instytucji 

podatkowych wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2018 r. przepisami ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.2175). 

Wyrażając pozytywną ocenę kierunku proponowanych zmian Kasa Krajowa pragnie podnieść 

postulat uzupełnienia art. 2 projektu dotyczącego zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych, o wyłączenie z zakresu definicli podatkowych powiązań kapitałowych - pr,eypadku 

posiadania udziałów nadobowiązkowych w spółdzielczej kasie oszczednościowo-kredvtowej (zmiana 

do art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Kasa Krajowa pragnie wskazać, ie zgodnie z brzmieniem przepisu art. 2 ustawy o skok 

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jest spółdzielnią, do której w zakresie 

nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596). Stosownie do art. 36 § 2 Prawa spółdzielczego, na walnym 

zgromadzeniu członków każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów. 

Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę 

ustalania liczby głosów przysługujących członkom - przy czym w przypadku spółdzielczych kas 
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oszczędnościowo-kredytowych opcja ta nie może zostać zastosowana, członkami ich bowiem mogą 

zostawać przede wszystkim osoby fizyczne. 

Stosownie do art. 42 ustawy o skok celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności 

finansowej kas, a w szczególności udzielanie kasom wsparcia finansowego ze środków funduszu 

stabilizacyjnego, oraz sprawowanie kontroli nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa 

zgromadzonych w nich oszczędności. Tak określony ustawowy cel działalności Kasy Krajowej 

odróżnia w sposób zasadniczy Kasę Krajową od Innych podmiotów, prowadzących komercyjną 

działalność na rynku finansowym. Fundusz stabilizacyjny tworzony jest z wkładów wnoszonych przez 

kasy na wyodrębniony ustawowo fundusz Kasy Krajowej; środki zgromadzone na funduszu 

stabilizacyjnym mogą zostać wykorzystane przez Kasę Krajową wyłącznie w celu udzielenia kasom 

wsparcia finansowego. Jedną z najbardziej efektywnych form realizacji zadań stabilizacyjnych Kasy 

Krajowej jest wzmacnianie kapitałowe kas poprzez zwiększanie wartości ich kapitałów własnych w 

drodze obejmowania przez Kasę Krajową udziałów nadobowiązkowych i związanego z tym wnoszenia 

środków na pokrycie udziałów nadobowiązkowych w kasach. 

Skutkiem aktywnej działalności stabilizacyjnej Kasy Krajowej jest istnienie w kasach znacznej 

wysokości funduszy udziałowych utworzonych ze środków wniesionych przez Kasę Krajową na 

pokrycie udziałów nadobowiązkowych, z którymi, stosownie do art. 36 § 2 Prawa spółdzielczego w 

związku z art. 2 ustawy o skok, nie wiaża sie żadne uprawnienia w zakresie możliwości sprawowania 

kontroli czy wywierania wpływu na działalność prowadzona przez kase. Przykładowo w niektórych 

kasach, udział Kasy Krajowej w funduszu udziałowym kasy wynosi ponad 80%, podczas gdy prawo 

głosu wykonywane, stosownie do art. 36 § 2 Prawa spółdzielczegoj z jednego udziału stanowi promil 

ogółu praw głosu na walnym zgromadzeniu członków. 

W ocenie Kasy Krajowej nie istniejg żadne przesłanki uzasadniające identvfikowanie w takich 

przypadkach powiązania kapitałowego wvnikajacego z objecła udziałów nadobowi~zkowvch w 

spółdzielczych kasach oszczednościowo-kredvtowvch, bowiem posiadany udział, któremu z mocy 

samego prawa odpowiada tylko jeden głos na zgromadzeniu kasy, wyklucza możliwość wywierania 

jakiegokolwiek wpłvwu na działalność kasy, w tym w szczególności na warunki realizacji transakcji, do 

których zastosowanie znajdować mogą przepisy art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

W związku z powyższym Kasa Krajowa pozwala sobie przedłożyć następującą propozycję 

legislacyjną: 

Wart. 2: 

l) pkt l otrzymuje brzmienie: 

.,1) wart. 11 w ust. 8 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 



.,5) w przypadku transakcji z udziałem podmiotów prowadzących działalność 

na podstawie przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 

jeżeli pomiędzy podmiotami krajowymi lub podmiotem krajowym i podmiotem 

zagranicznym występują powiązania kapitałowe określone w ust. Sa lub Sb 

wynikające z posiadania udziałów nadobowiązkowych w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej."; 

2) dotychczasowe pkt 1 i 2 zostają oznaczone odpowiednio jako pkt 2 i 3. 

Pragnę wyrazić nadzieję, źe przedstawiona powyżej propozycja przyczyni się do zapewnienia 

właściwego kształtu przyszłych rozwiązań legislacyjnych. 

Łączę wyrazy szacunku 

Do wiadomości: 

Pan Mateusz Morawiecki-Prezes Rady Ministrów, 

Pan Grzegorz Schrelber - Sekretarz stanu do spraw parlamentarnych Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, 

Pan Andrzej Szlachta- Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu VIII kadencji, 

Pan Grzegorz Bierecki- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu IX kadencji, 

Pan Janusz Szewczak-Przewodniczący Podkomisji stałej ds. instytucji finansowych. 


