Ustawa Sejmu nr...

o podatku od przychodów finansowych
Art. 1. [Cel ustawy i objaśnienie wyraŜeń ustawowych]
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od przychodów finansowych przychodów
osób fizycznych i prawnych.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) „podatku” — naleŜy przez to rozumieć podatek od przychodów finansowych, o którym mowa w ust. 1,
2) „przychodzie” — naleŜy przez to rozumieć przychód uzyskany w miesiącu
kalendarzowym,
3) „podatniku” — naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która nie
korzysta ze zwolnienia określonego w art. 2,
4) „miesiącu podatkowym” — naleŜy przez to rozumieć miesiąc kalendarzowy, za
który następuje pobór podatku,
5) „rachunku” — naleŜy przez to rozumieć rachunek bankowy,
6) „rachunku wyodrębnionym” — naleŜy przez to rozumieć rachunek utworzony
zgodnie z Ustawą Sejmu nr 79 o niektórych aspektach ewidencji kont bankowych,
zwaną dalej „ustawą ewidencyjną”,
7) „rachunku stanowiącym własność podatnika” — naleŜy przez to rozumieć rachunek bankowy, którego właścicielem według wpisu w ewidencji kont bankowych
jest podatnik,
8) „stanie początkowym” — naleŜy przez to rozumieć łączny stan rachunków
stanowiących własność podatnika na początku miesiąca podatkowego,
9) „stanie końcowym” — naleŜy przez to rozumieć łączny stan rachunków stanowiących własność podatnika na końcu miesiąca podatkowego,
10) „róŜnicy” — naleŜy przez to rozumieć wartość bezwzględną róŜnicy.
Art. 2. [Zwolnienie podmiotowe]
1. Nie pobiera się podatku z rachunków wyodrębnionych, o których mowa w art. 1 pkt
1–2 ustawy ewidencyjnej.
2. Nie pobiera się podatku z rachunków wyodrębnionych, o których mowa w art. 1 pkt 3
ustawy ewidencyjnej, jeŜeli państwo obce zapewnia wzajemność.
Art. 3. [Stawka podatku]
1. JeŜeli stan końcowy, z zastrzeŜeniem ust. 2, jest większy od stanu początkowego, Korona pobiera podatek w wysokości 6% róŜnicy.
2. JeŜeli stan końcowy jest mniejszy od stanu początkowego, róŜnicę odejmuje się od
stanu końcowego kolejnego miesiąca podatkowego przy obliczaniu wysokości podatku, o którym mowa w ust. 1.
3. Ustaloną zgodnie z ust. 1 wysokość podatku zaokrągla się w dół do najbliŜszego pina.

Art. 4. [Pobór podatku]
1. Podatek jest pobierany przez Koronę niezwłocznie po miesiącu podatkowym, z rachunku lub rachunków stanowiących własność podatnika, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Podatnik moŜe wskazać rachunek właściwy do poboru podatku. JednakŜe, jeŜeli
w chwili poboru podatku na rachunku znajduje się kwota mniejsza, niŜ wysokość naleŜnego podatku, Korona pobiera resztę naleŜnego podatku z pozostałych rachunków
stanowiących własność podatnika.
3. Szczegóły określa rozporządzenie.
Art. 5. [Podział podatku]
1. Korona przekazuje krajowi Korony lub prowincji, w terminie siedmiu dni od dnia poboru podatku, 30% wpływów z podatku pobranego od osób fizycznych zamieszkałych
na obszarze kraju Korony lub prowincji w chwili poboru podatku.
2. Korona przekazuje miejscowości znajdującej się na obszarze Terytorium Koronnego,
w terminie siedmiu dni od dnia poboru podatku, 30% wpływów z podatku pobranego
od osób fizycznych zamieszkałych w miejscowości w chwili poboru podatku.
3. Ustalone zgodnie z ust. 1 i 2 kwoty zaokrągla się w górę do najbliŜszego pina.
Art. 6. [Przepis karny]
1. Kto, w celu uniknięcia poboru podatku, przekazuje środki pienięŜne na rachunek
wyodrębniony, podlega karze więzienia alko karze twierdzy.
2. Sąd orzeka przepadek na rzecz Korony środków pienięŜnych przekazanych na rachunek wyodrębniony w celu uniknięcia poboru podatku. JednakŜe, przepadku nie
orzeka się, jeŜeli środki pienięŜne są własnością osoby trzeciej, a sprawca uzyskał je
w drodze czynu zabronionego jako przestępstwo lub wykroczenie.
Art. 7. [Przepisy przejściowy i zmieniający]
1. W chwili wejścia w Ŝycie ustawy stan początkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 0 lt.
2. Skreśla się art. 6 ust. 3 („Z wynagrodzenia oraz zaliczki, o której mowa w art. 5 ust.
3, potrąca się podatek w wysokości, odpowiednio, 10% wynagrodzenia lub zaliczki”)
Ustawy Sejmu nr 68 o pracy w sektorze wytwórczym gospodarki z dnia 27 marca 2008
r.; wygasają zobowiązania podatkowe powstałe w następstwie obowiązywania skreślonego przepisu.
3. W Ustawie Sejmu nr 79 o niektórych aspektach ewidencji kont bankowych z dnia
1 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 1 pkt 1 („Korony, krajów Korony, jednostek samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji i krajów Korony oraz ich jednostek organizacyjnych posiadających
osobowość prawną, zwanych dalej «podmiotami publicznymi»”) otrzymuje brzmienie: „Korony, krajów Korony, jednostek samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji i krajów Korony, ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość
prawną oraz KsiąŜęcych Sił Zbrojnych, zwanych dalej «podmiotami publicznymi»”;
2) art. 1 pkt 3 („państw obcych”) otrzymuje brzmienie „państw obcych oraz —
w zakresie, w jakim rachunek bankowy słuŜy działalności dyplomatycznej — kierowników misji dyplomatycznych państw obcych”.
Art. 8. [Przepisy końcowe]
Ustawa, za wyjątkiem art. 7 ust. 2–3, które wchodzą w Ŝycie z dniem ogłoszenia, wchodzi
w Ŝycie z pierwszym dniem miesiąca określonego w dekrecie Księcia; miesiąc ten jest
pierwszym miesiącem podatkowym.

