
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Druk nr 668 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2014 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 23 lipca 2014 r. nad ustawą 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 

ustaw 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1-16, 18-26. 

 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Budżetu i Finansów Publicznych 

   (-) Kazimierz Kleina 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 9 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w pkt 3, w pkt 23 w lit. c skreśla się wyrazy „co do której 

zostały podjęte środki w celu zachowania jej w poufności,”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 1 w pkt 22, w art. 24a w ust. 3 w pkt 3 po wyrazie 

„stanowiących” skreśla się przecinek; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 11 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 1 w pkt 22, w art. 24a w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia 

skreśla się wyraz „proporcjonalnie”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 12 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 1 w pkt 22, w art. 24a: 

a) w ust. 4 wyrazy „albo ust. 8” zastępuje się wyrazami „albo na okres, 

o którym mowa w ust. 8 albo 8a”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do ustalenia 

udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach 

zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 
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chyba że podatnik wykaże, iż faktycznie przysługujący 

podatnikowi udział w zagranicznej spółce kontrolowanej lub okres 

jego posiadania jest inny.”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 13 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 1 w pkt 22, w art. 24a ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie udziału podatnika 

związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej 

spółki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie 

tego prawa, dla ustalenia udziału związanego z prawem do 

uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej 

przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział podatnika 

w kapitale, prawie głosu w organach kontrolnych albo prawie 

głosu w organach stanowiących tej spółki.”; 

 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 14 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 1 w pkt 22, w art. 24a w ust. 17: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi 

rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę 

w szczególności czy:”, 

b) w pkt 1 po wyrazach „w tym w szczególności” dodaje się wyraz 

„czy”; 

 

 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 15 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 1 w pkt 22, w art. 24a w ust. 17 w pkt 1–4 skreśla się użyty na 

końcu wyraz „lub”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 16 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 22, w art. 24a w ust. 17 w pkt 1 wyrazy 

„przedsiębiorstwa wykonującego faktycznie czynności” zastępuje się 

wyrazami „przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje 

faktycznie czynności”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

9)  w art. 2 w pkt 1 w lit. c, w pkt 34 w lit. c skreśla się wyrazy „co do 

której zostały podjęte środki w celu zachowania jej w poufności,”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

10)  w art. 2 w pkt 8 w lit. a, wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich 

wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów 

odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub 

zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania 

wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, 

innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów 

lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem:”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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11)  w art. 2 w pkt 24, w art. 30f w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia 

skreśla się wyraz „proporcjonalnie”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 2 w pkt 24, w art. 30f: 

a) w ust. 5 wyrazy „albo ust. 9” zastępuje się wyrazami „albo na okres, 

o którym  mowa w ust. 9 albo 9a”, 

b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio do ustalenia 

udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach 

zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 

chyba że podatnik wykaże, iż faktycznie przysługujący 

podatnikowi udział w zagranicznej spółce kontrolowanej lub okres 

jego posiadania jest inny.”; 

 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 

13)  w art. 2 w pkt 24, w art. 30f ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie udziału podatnika 

związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej 

spółki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie 

tego prawa, dla ustalenia udziału związanego z prawem do 

uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej 

przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział podatnika 

w kapitale, prawie głosu w organach kontrolnych albo prawie 

głosu w organach stanowiących tej spółki.”; 

 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 

14)  w art. 2 w pkt 24, w art. 30f w ust. 19: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi 

rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę 

w szczególności czy:”, 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 



– 5 – 

b) w pkt 1 po wyrazach „w tym w szczególności” dodaje się wyraz 

„czy”; 

15)  w art. 2 w pkt 24, w art. 30f w ust. 19 w pkt 1–4 skreśla się użyty na 

końcu wyraz „lub”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 2 w pkt 24, w art. 30f w ust. 19 w pkt 1 wyrazy 

„przedsiębiorstwa wykonującego faktycznie czynności” zastępuje się 

wyrazami „przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje 

faktycznie czynności”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 17 wyklucza głosowanie poprawki nr 18. 

 

17)  w art. 2 pkt 28 otrzymuje brzmienie: 

„28) w art. 45b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje 

się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, wzór zeznania podatkowego, 

o którym mowa w art. 45 ust. 1aa, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania; 

rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, 

zagranicznej spółki kontrolowanej i urzędu skarbowego, do 

którego jest kierowane zeznanie, oraz poprawne obliczenie 

podatku przez podatnika.”;”; 

Poprawka 

KBFP 

18)  w art. 2 pkt 28 otrzymuje brzmienie: 

„28) po art. 45c dodaje się art. 45d w brzmieniu: 

„Art. 45d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, wzór zeznania podatkowego, 

o którym mowa w art. 45 ust. 1aa, wraz z objaśnieniami co do 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 
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sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania; 

rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, 

zagranicznej spółki kontrolowanej i urzędu skarbowego, do 

którego jest kierowane zeznanie, oraz poprawne obliczenie 

podatku przez podatnika.”;”; 

19)  w art. 9: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 1 wyrazy „, art. 27 ust. 1 i 2a oraz art. 28a ust. 2” zastępuje 

się wyrazami „oraz art. 27 ust. 1 i 2a”, 

– w pkt 2 wyrazy „, art. 45 ust. 1, 1aa i 1b oraz art. 45b pkt 4a” 

zastępuje się wyrazami „oraz art. 45 ust. 1, 1aa i 1b”, 

b) w ust. 2: 

– wyrazy „, art. 27 ust. 1 i 2a oraz art. 28a ust. 2” zastępuje się 

wyrazami „oraz art. 27 ust. 1 i 2a”,  

– wyrazy „, art. 45 ust. 1, 1aa i 1b oraz art. 45b pkt 4a” zastępuje się 

wyrazami „oraz art. 45 ust. 1, 1aa i 1b”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

20)  w art. 9 w ust. 1 w części wspólnej skreśla się wyraz „pierwszego”; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

21)  w art. 9 w ust. 1 i 2 wyrazy „zagranicznej spółki kontrolowanej” 

zastępuje się wyrazami „zagranicznej spółki”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

22)  w art. 10: 

a) w ust. 1 wyrazy „jaka proporcjonalnie przypada na okres umowy po 

jej zmianie lub odnowieniu do całego okresu obowiązywania 

umowy” zastępuje się wyrazami „jaka przypada na okres umowy po 

jej zmianie lub odnowieniu proporcjonalnie do całego okresu 

obowiązywania umowy”, 

b) w ust. 2 wyrazy „jaka proporcjonalnie przypada na okres od dnia 

1 stycznia 2015 r. do końca terminu obowiązywania umowy” 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 
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zastępuje się wyrazami „jaka przypada na okres od dnia 1 stycznia 

2015 r. proporcjonalnie do całego okresu obowiązywania umowy”; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 23 i 26 należy głosować łącznie. 

 

23)  w art. 14 skreśla się wyrazy „lit. b”; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

24)  w art. 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Zwalnia się od podatku dochodowego odsetki od wkładów 

zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych innych niż 

wymienione w ust. 1, które zostały założone przed dniem wejścia 

w życie przepisów, o których mowa w art. 17 pkt 6, z tym że: 

1) jeżeli do dnia 31 grudnia 2014 r. książeczka mieszkaniowa została 

zmieniona lub odnowiona, zwolnienie stosuje się do dnia 

31 grudnia 2014 r.; podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 

pkt 3 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, określa się od tej części odsetek, jaka przypada 

na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. proporcjonalnie do całego 

okresu, na jaki została założona ta książeczka; 

2) jeżeli po dniu 31 grudnia 2014 r. książeczka mieszkaniowa została 

zmieniona lub odnowiona, zwolnienia nie stosuje się do odsetek 

przypadających za okres od dnia zmiany lub odnowienia tej 

książeczki; podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy 

wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

określa się od tej części odsetek, jaka przypada na okres po 

zmianie lub odnowieniu tej książeczki proporcjonalnie do całego 

okresu, na jaki została założona ta książeczka. 

3. Do dnia 31 grudnia 2014 r. zwalnia się od podatku 

dochodowego odsetki od wkładów zgromadzonych na książeczkach 

mieszkaniowych innych niż wymienione w ust. 1, które zostały 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

P. Gruszczyńskiego 

poparta przez 

komisję 
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założone od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 17 

pkt 6, do dnia 31 grudnia 2014 r.; podatek, o którym mowa w art. 30a 

ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, określa się od tej części odsetek, jaka przypada na 

okres od dnia 1 stycznia 2015 r. proporcjonalnie do całego okresu, na 

jaki została założona książeczka mieszkaniowa.”; 

25)  w art. 17 w pkt 3: 

a) wyrazy „pkt 11 lit. f i lit. g, pkt 14 lit. a tiret drugie” zastępuje się 

wyrazami „pkt 11 lit. d, f, g, pkt 14 lit. a tiret pierwsze i drugie”, 

b) wyrazy „pkt 9 lit. e” zastępuje się wyrazami „pkt 9 lit. d i lit. e”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

26)  w art. 17 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) art. 2 pkt 8 lit. a, b, e, i oraz art. 14, które wchodzą w życie 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia;”. 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


