
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 września 2015 r. 

Poz. 1360 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 9 września 2015 r. 

w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r. poz. 613, 

z późn. zm.
2)

) w związku z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki 

Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792, z późn. zm.
3)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się częściowe zaniechanie poboru wpłat z zysku, należnych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, od jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa, które wykorzystały, zgodnie z umową, dotację otrzymaną na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877). 

§ 2. Zaniechanie poboru wpłat z zysku ma zastosowanie do części zysku osiągniętego w okresie od dnia 1 stycznia 

2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w wyniku wykorzystania dotacji, o której mowa w § 1, z tym że kwota zaniechania nie 

może przekroczyć kwoty wpłat z zysku należnej od zysku osiągniętego ogółem z działalności w danym roku po opodat-

kowaniu podatkiem dochodowym. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: M. Szczurek 

 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269 i 1311. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1540.  




