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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 17 października 2012 r.
Druk nr 208 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
oraz

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 17 października 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 17 października 2012 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 4, 5, 7, 13, 16 i 22.
Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator
Kazimierz Kleina dokonał zmiany treści swoich wniosków (pkt II ppkt 7 i 22 zestawienia
wniosków).

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej
(-) Mieczysław Augustyn

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek
mniejszości KRPS

Uwaga:
Poprawki nr 1 i 20 należy głosować łącznie.
1)

w tytule ustawy na końcu dodaje się wyrazy „oraz ustawy o podatku

Poprawka sen.
W. Kraski

rolnym”;

Uwaga:
Poprawki nr 2 i 21 należy głosować łącznie.
2)

w tytule ustawy na końcu dodaje się wyrazy "oraz ustawy

Poprawka sen.
W. Kraski

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawek nr 4 i 5.
3)

w art. 1 skreśla się:
a) pkt 2,
b) w pkt 5 lit. b,

Poprawka
Senatorów:
H. Ciocha,
W. Kraski

c) pkt 6;

4)

w art. 1 w pkt 2 w lit. d wyrazy „Przepis ust. 5” zastępuje się wyrazami
„Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 2”;

5)

w art. 1 w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a. Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik
udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania

Poprawka
KBFP, KRPS
poparta przez
połączone komisje
Poprawka
KBFP, KRPS
poparta przez
połączone komisje
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przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, były wyższe
niż kwota określona w ust. 9a.”;”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawek nr 7, 8, 22
i 23.
6)

Poprawka sen.
W. Kraski

w art. 1 skreśla się pkt 3;

Uwaga:
Poprawki nr 7 i 22 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 8 i 23.
7)

w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) po ust. 6g dodaje się ust. 6h w brzmieniu:
„6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez
połączone komisje

podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch
latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie
korzystał z tego odliczenia.”;”;

Uwaga:
Poprawki nr 8 i 23 należy głosować łącznie.
8)

Poprawka
KBFP

w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w art. 26:
a)

w ust. 1 pkt 6a otrzymuje brzmienie:
„6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu
użytkowania

sieci

Internet,

w wysokości

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,
z zastrzeżeniem ust. 6h;”,
b)

po ust. 6g dodaje się ust. 6h w brzmieniu:
„6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a,
przysługuje podatnikowi w okresie obowiązywania ustawy
wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach
podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie
korzystał z tego odliczenia.”;”;
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Uwaga:
Odrzucenie poprawki nr 9 spowoduje odpowiednią modyfikację
poprawki nr 19.
9)

Poprawka sen.
W. Kraski

w art. 1 w pkt 4:
a) przed lit. a dodaje się lit. .. w brzmieniu:
„…) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z
art. 27 lub art. 30c, pomniejszonego o kwotę składki, o której
mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę
obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko,
w stosunku do którego w roku podatkowym:
a)

wykonywał władzę rodzicielską;

b)

pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim
zamieszkiwało;

c)

sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny
zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy
zawartej ze starostą.”,

b) dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art.
45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, podając liczbę dzieci i ich numery
PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona,
nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.”,”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawek nr 11, 12
i 13.
10)

Poprawka
sen. J. Rulewskiego

w art. 1 pkt 4:
a) przed lit. a dodaje się lit. …w brzmieniu:
„…) po ust. 1 dodaje się ust.1a i 1b w brzmieniu:
„1a.

Odliczenie

przysługuje

podatnikowi,

jeżeli
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dochody podatnika:
1)

pozostającego przez cały rok podatkowy w związku
małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły kwoty
stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali
podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1,

2)

samotnie

wychowującego

małoletnie

dziecko

wymienionego w art. 6 ust. 4 nie przekroczyły kwoty
określonej w lit. a,
3)

niepozostającego w związku małżeńskim, w tym
również

przez

część

roku

podatkowego,

nie

przekroczyły w roku podatkowym 1/2 kwoty określonej
w lit. a.
1b. Za dochody, o których mowa w ust. 1a uważa się
dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do
których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone
w art. 27, 30b i 30c, pomniejszone o kwotę składek,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.”,
b) skreśla się lit. a,
c) w lit. b:
- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 2-2d" zastępuje się
wyrazami "ust. 2a",
- skreśla się ust. 2a, 2b i 2c;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawek nr 12 i 13.
11)

w art. 1 w pkt 4:
a) w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty
zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale
skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy
miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik
wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę,
o których mowa w ust. 1, jeżeli dochody podatnika:

Poprawka
sen. J. Rulewskiego
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
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1)

pozostającego przez cały rok podatkowy w związku
małżeńskim przypadające oddzielnie na każdego z
małżonków oraz na co najmniej jedno małoletnie
dziecko nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty
28.509 zł 34 gr;

2)

niepozostającego w związku małżeńskim, w tym
również przez część roku podatkowego, przypadające
oddzielnie na podatnika oraz na co najmniej jedno
małoletnie

dziecko

nie

przekroczyły

w

roku

podatkowym kwoty 21.382 zł, z wyjątkiem podatnika
samotnie

wychowującego

małoletnie

dziecko

wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma
zastosowanie kwota dochodu określona w pkt 2.”,
b) w lit. b:
–

w ust. 2a wyrazy „ust. 2 pkt 1” zastępuje się wyrazami „ust. 2”,

–

skreśla się ust. 2b,

–

w ust. 2d wyrazy „ust. 2 pkt 1 lit. a” zastępuje się wyrazami „ust.
2 pkt 1”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawki nr 13.
12)

Poprawka sen.
W. Kraski

w art. 1 w pkt 4:
a) w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Odliczeniu

podlega

za

każdy

miesiąc

kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik
wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę,
o których mowa w ust. 1, kwota stanowiąca:
1)

1/6

kwoty

zmniejszającej

podatek

określonej

w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której
mowa w art. 27 ust. 1, na pierwsze dziecko;
2)

1/4

kwoty

zmniejszającej

podatek

określonej

w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której
mowa w art. 27 ust. 1, na drugie dziecko;
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3)

1/3

kwoty

zmniejszającej

podatek

określonej

w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której
mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko;
4)

1/2

kwoty

zmniejszającej

podatek

określonej

w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której
mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte dziecko;
5)

3/4

kwoty

zmniejszającej

podatek

określonej

w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której
mowa w art. 27 ust. 1, na piąte i każde kolejne
dziecko.”,
b) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie
przysługuje,

poczynając

od

miesiąca

kalendarzowego,

w którym dziecko:
1)

na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

2)

13)

wstąpiło w związek małżeński.”;”;

w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2 w pkt 3 w lit. a wyrazy „na pierwsze
i drugie dziecko” zastępuje się wyrazami „odpowiednio na pierwsze
i drugie dziecko”;

14)

w art. 1 w pkt 4 dodaje się lit. … w brzmieniu:

Poprawka
KBFP, KRPS
poparta przez
połączone komisje

Poprawka sen.
W. Kraski

„…) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
także za okres 9 miesięcy poprzedzających miesiąc,
w którym urodziło się dziecko, z tym że prawo do odliczenia
podatnika nabywa w dniu urodzin dziecka.”,”;

15)

w art. 1 w pkt 5 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

Poprawka sen.
W. Kraski
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„1aa. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za
dany rok zamierza skorzystać z odliczenia, o którym mowa
w art. 27f, jednocześnie informując o liczbie małoletnich dzieci w
stosunku do których zgodnie z art. 27f ust. 1 lub 6 przysługuje mu
odliczenie i planowanej kwocie odliczenia, zaliczki o których
mowa w ust. 1a są dodatkowo pomniejszane o zadeklarowana
kwotę

odliczenia,

nie

większą

niż

kwota

przysługująca

podatnikowi z art. 27f ust. 2. Ust. 1b i 1c stosuje się
odpowiednio.”,”;

16)

w art. 1 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się

Poprawka
KBFP, KRPS
poparta przez
połączone komisje

uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12
oraz

zasiłki

pieniężne

z ubezpieczenia

społecznego

wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania
w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub
w ust. 9 pkt 1–3 oraz po odliczeniu potrąconych przez
płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie
społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub
pkt 2a.”;”;

17)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 7 wyraz „to" zastępuje się wyrazami

Poprawka sen.
W. Kraski

„, o którym mowa w zdaniu poprzednim,”;

Uwaga:
Poprawka nr 18 może być głosowana wyłącznie w przypadku przyjęcia
poprawki nr 9.
18)

w art. 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 44:
a)

ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od
tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i

Poprawka sen.
W. Kraski
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27b, przy uwzględnieniu przysługującego mu w danym
miesiącu odliczenia, o którym mowa w art. 27f.”,
b)

ust. 3f otrzymuje brzmienie:
„3f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są
obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym
kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki
miesięczne

w

wysokości

różnicy

między

podatkiem

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku,
obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za
poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b i 27f.”,
c)

ust. 3g pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od
dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b,
przy uwzględnieniu przysługującego mu w danym
miesiącu odliczenia, o którym mowa w art. 27f.”;”;

19)

Poprawka sen.
W. Kraski

w art. 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) dodaje się art. 45d w brzmieniu:
"Art.

45d.

1.

Jeżeli

kwota

podatku

zadeklarowana

w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2,
uniemożliwia odliczenia całości kwoty odliczenia przysługującego
podatnikowi zgodnie z art. 27f, podatnik może wystąpić w tym
zeznaniu o zwrot kwoty odliczenia w wysokości przekraczającej
kwotę odliczoną od podatku, nie większej jednak niż kwota
składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych w tym zeznaniu
zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lub pkt 2a. Razem z wnioskiem
podatnik podaje numer rachunku bankowego na który ma nastąpić
zwrot.
2. W przypadku wystąpienia przez podatnika z wnioskiem
o zwrot, o którym mowa w ust. 1, zwrotu dokonuje naczelnika
urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania
podatkowego w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku.
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3. Jeżeli łączna kwota podatku zadeklarowana w zeznaniu,
o którym mowa, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2
oraz składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych w tym
zeznaniu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lub pkt 2a uniemożliwia
odliczenia ani zwrotu całości kwoty odliczenia przysługującego
podatnikowi, zgodnie z art. 27f, nie odliczona w tym zeznaniu ani
nie zwrócona na podstawie ust. 1 kwota odliczenia, powiększa
kwotę do odliczenia od podatku przysługującą podatnikowi
zgodnie z art. 27f w kolejnych latach podatkowych.".";

20)

po art. 1 dodaje sią art. … w brzmieniu:

Poprawka sen.
W. Kraski

„Art. …. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Osobom fizycznym spełniającym warunki określone w
art. 27f ust. 1 lub 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z
późn. zm.), przysługuje odliczenie od podatku rolnego kwoty
odliczenia, o której mowa w art. 27f ust. 2 tej ustawy. ”;
2) w art. 6a ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się
w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek
organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości
prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny
oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,
z zastrzeżeniem uprawnienia do skorzystania z odliczenia, o
którym mowa w art. 6 ust. 4. ”. ”;

21)

po art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu:
„Art. …. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

Poprawka sen.
W. Kraski
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osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Podatnik spełniający warunki określone w art. 27f ust. 1
lub 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym,
może odliczyć od ryczałtu kwoty, o których mowa w art. 27f ust. 2
tej ustawy.”;
2) po art. 21b dodaje się art. 21c w brzmieniu:
„Art. 21c. 1. Jeżeli kwota podatku zadeklarowana w
zeznaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 nie umożliwia
odliczenia całości kwoty odliczenia przysługującego podatnikowi
zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym, podatnik może wystąpić w tym zeznaniu o zwrot
kwoty odliczenia w wysokości przekraczającej kwotę odliczoną
od

podatku,

nie

większej

jednak

niż

kwota

składek

na ubezpieczenie społeczne odliczonych w tym zeznaniu zgodnie
z art. 11. Razem z wnioskiem podatnik podaje numer rachunku
bankowego, na który ma nastąpić zwrot.
2. W przypadku wystąpienia przez podatnika z wnioskiem o
zwrot, o którym mowa w ust. 1 zwrotu dokonuje naczelnik urzędu
skarbowego

właściwy

miejscowo

dla

złożenia

zeznania

podatkowego w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku.
3. Jeżeli łączna kwota podatku zadeklarowana w zeznaniu, o
którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 oraz składek na ubezpieczenie
społeczne odliczonych w tym zeznaniu zgodnie z art. 11 nie
umożliwia odliczenia ani zwrotu całości kwoty odliczenia
przysługującego podatnikowi zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym, nie odliczona w tym
zeznaniu ani nie zwrócona na podstawie ust. 1 kwota odliczenia
przysługującego powiększa kwotę do odliczenia od podatku
przysługującą podatnikowi zgodnie z art. 27f tej ustawy.”.
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22)

po art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu:
„Art. … Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za

Poprawka
sen. K. Kleiny
poparta przez
połączone komisje

2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, o którym mowa w art.
26 ust. 1 pkt 6a ustawy wymienionej w art. 1, może skorzystać z tego
odliczenia wyłącznie za rok 2013.”;

23)

po art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu:

Poprawka
KBFP

„Art. … Odliczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia
2013 r., przysługuje także za 2013 r. podatnikowi, który w zeznaniu
podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał
z odliczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia
2012 r.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

