
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 46 

data posiedzenia: 18 listopada oraz 24 listopada 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 249, druki sejmowe nr 642, 675 i 675-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 248, druki sejmowe nr 643, 676 i 676-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Kleina. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Paweł Arndt, Grzegorz Bierecki, Jacek Bogucki, Leszek Czarnobaj, Zygmunt Frankiewicz, 

Kazimierz Kleina, Krzysztof Mróz, Stanisław Ożóg, Ryszard Świlski, 

 

 
senatorowie – w dniu 18 listopada 2020 r.: 

 Aleksander Pociej, Joanna Sekuła,  

 
goście, m.in.: 

 
w dniu 18 listopada 2020 r.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Jan Sarnowski ze współpracownikami, 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Piotr Pełka, 

rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz ze współpracownikami, 

Naczelna Rada Adwokacka: 

prezes Jacek Trela, 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych: 

członek zarządu Tomasz Rolewicz, 

Konfederacja „Lewiatan”: 

doradca podatkowy Przemysław Pruszyński, 

Federacja Przedsiębiorców Polskich: 

główny ekonomista Łukasz Kozłowski, 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11089/druk/249.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/BDF758EADB7CC788C12585F300446898/%24File/642.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/749318EBA18CE051C125860A00378277/%24File/675.pd
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0FE6FD374C6037FFC125860F0028FD79/%24File/675-A.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11088/druk/248.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/166A2DE95B2AE587C12585F30044B211/%24File/643.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/B8CFA6FD11091D84C125860A004B63B9/%24File/676.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/BD862EBE440D70EEC125860F00294B15/%24File/676-A.pdf


 

 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji: 

dyrektor ds. koordynacji projektów Karol Stec, 

Polski Związek Organizacji Prawniczych: 

ekspert Tomasz Szymura, 

Stowarzyszenie Izb Bilateralnych: 

ekspert Agnieszka Wnuk, 

przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 

 

Sejm RP: 

poseł Michał Jaros, 

 

w dniu 24 listopada 2020 r.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Jan Sarnowski ze współpracownikami, 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych: 

członek zarządu Tomasz Rolewicz, 

Konfederacja „Lewiatan”: 

doradca podatkowy Przemysław Pruszyński, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Piotr Magda. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa zapewnia powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa,  

w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania 

przez nie dochodu. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski omówił ustawę i przedstawił 

pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Magda przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz  

z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Sejmu RP, rzecznika małych i średnich 

przedsiębiorców, Naczelnej Rady Adwokackiej, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, 

Uniwersytetu Łódzkiego, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Stowarzyszenia Izb 

Bilateralnych, Polskiego Związku Organizacji Prawniczych i Konfederacji „Lewiatan”. 

Poprawki do ustawy zgłosili senatorowie Kazimierz Kleina, Leszek Czarnobaj, Grzegorz 

Bierecki i Zygmunt Frankiewicz.  

Ze względu na skomplikowaną materię ustawy i potrzebę przeprowadzenia dodatkowych 

konsultacji przewodniczący obradom senator Kazimierz Kleina zarządził przerwę w obradach. 

Komisja kontynuowała prace nad ustawą na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 r.  

Senator Kazimierz Kleina oraz senator Leszek Czarnobaj wycofali część zgłoszonych 

poprawek.  

W wyniku głosowania komisja przyjęła poprawki zgłoszone przez senatorów Kazimierza 

Kleinę, Leszka Czarnobaja, Zygmunta Frankiewicza oraz część poprawek senatora Grzegorza 

Biereckiego. 



 

 

Część poprawek senatora Grzegorza Biereckiego zostało zgłoszonych jako wnioski 

mniejszości komisji. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Leszek Czarnobaj. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Krzysztof Mróz. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 27 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy (druk senacki nr 249 A). 

 

Ad 2. 
 

 Celem ustawy jest wprowadzenie m.in. systemu opodatkowania wzorowanego na rozwiązaniu 

estońskim (tzw. estoński CIT) oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski omówił ustawę i przedstawił 

pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Magda przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz  

z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Finansów. 

Poprawki do ustawy zgłosili senatorowie Kazimierz Kleina, Leszek Czarnobaj i Grzegorz 

Bierecki.  

Ze względu na skomplikowaną materię ustawy i potrzebę przeprowadzenia dodatkowych 

konsultacji przewodniczący obradom senator Kazimierz Kleina zarządził przerwę w obradach. 

Komisja kontynuowała prace na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 r.  

W wyniku głosowania komisja przyjęła poprawki zgłoszone przez senatorów Kazimierza 

Kleinę i Leszka Czarnobaja oraz część poprawek senatora Grzegorza Biereckiego. 

Poprawka senatora Grzegorza Biereckiego została zgłoszona jako wniosek mniejszości komisji. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Świlski. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Krzysztof Mróz. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 39 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o wprowadzenie 1 poprawki do ustawy (druk senacki nr 248 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

  

Opracowano w BPS 

 


