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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Kazimierz Kleina)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest usto-
sunkowanie się do poprawek zgłoszonych na 
posiedzeniu Komisji Budżetu i  Finansów Pu-
blicznych, przyjętych już wcześniej, zaakcepto-
wanych przez komisję, oraz poprawek zgłoszo-
nych na posiedzeniu plenarnym podczas debaty 
nad ustawą. Wśród poprawek są poprawki przy-
jęte przez komisję…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Już wyłączam. Wśród poprawek są poprawki 

przyjęte przez komisję, poprawki zgłoszone na 
posiedzeniu plenarnym i wnioski mniejszości.

Czy w  posiedzeniu uczestniczą osoby pro-
wadzące działalność lobbingową w rozumieniu 
prawa? Nie.

Nasze posiedzenie jest transmitowane przez 
internet.

W  posiedzeniu uczestniczą także senato-
rowie pracujący zdalnie. Ich funkcjonowanie 
w komisji odbywa się na takich zasadach, na ja-
kich odbywało się do tej pory. Mają oni prawo 
zabierać głos w dyskusji, zgłaszać swoje uwagi, 
a także głosować.

Moja propozycja jest taka. Jeżeli państwo by-
ście ją zaakceptowali, to moglibyśmy uspraw-
nić to posiedzenie. Wszystkie poprawki, które 
mają charakter legislacyjny, redakcyjny, i takie, 
które nie budziły wątpliwości ani strony rządo-
wej, ani senatorów, przegłosowalibyśmy łącz-
nie. Łącznie możemy przegłosować, jeżeli nie 
będzie sprzeciwu ze strony senatorów, także te 

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 05)

poprawki, które zostały przyjęte przez komisję 
i nie są sprzeczne…

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, jest prośba, żebyście 

posłuchali.
…Nie są sprzeczne z innymi wnioskami zło-

żonymi przez mniejszość lub na posiedzeniu 
plenarnym. One były już przegłosowane przez 
komisję. Informuję tylko, że do części tych po-
prawek było wyrażone negatywne stanowisko ze 
strony części senatorów. Te poprawki także mo-
glibyśmy przegłosować łącznie, jeżeli nie byłoby 
sprzeciwu ze strony senatorów. Czy jest zgoda 
na takie procedowanie?

(Senator Krzysztof Mróz: Czy jeszcze raz 
mógłby pan przewodniczący powiedzieć…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dyskutowaliśmy już na ten temat z  panem 

senatorem Biereckim. On mówi, że to jest dobre 
rozwiązanie, nawet sam zaproponował to roz-
wiązanie. Chodzi o  to, żeby przegłosować blo-
kiem wszystkie poprawki, co do których nie ma 
żadnych wątpliwości, które mają pozytywną opi-
nię rządu i wcześniej były jednomyślnie przegło-
sowane. To jest… W sprawie nie ma sprzeciwu.

Druga grupa to poprawki, które zostały przy-
jęte przez komisję i nie są sprzeczne z wnioska-
mi mniejszości, nie są sprzeczne z poprawkami, 
które zostały zgłoszone na posiedzeniu plenar-
nym. Chodzi o  poprawki, które nie otrzyma-
ły poparcia wszystkich senatorów, ale zostały 
przyjęte przez większość komisji. Proponuję, 
żeby je też przegłosować łącznie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak. Wtedy po prostu… Byłaby taka grupa po-

prawek.
Trzecia grupa poprawek to wszystkie te, któ-

re zostały zgłoszone indywidualnie.
Czy jest zgoda na takie procedowanie? Wszy-

scy się zgadzają?
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(Głos z sali: Tak.)
Nie ma ani jednego głosu sprzeciwu.
Panie Mecenasie, będzie to dla pana wy-

zwanie, ale myślę, że jakoś pan sobie z  tym 
poradzi.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Tak.
Zanim przystąpimy do wyzwania, Panie 

Przewodniczący, chciałbym jedynie poprosić 
Wysoką Komisję o  dokonanie 2 autopoprawek 
o  charakterze legislacyjnym w  poprawkach 
przyjętych przez komisję. Są to wyłącznie dopre-
cyzowania o  charakterze wynikowym. Byłaby 
to zmiana w poprawce pierwszej i w poprawce 
ósmej. Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Na czym ta autopoprawka polega?

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

W  zakresie autopoprawki dotyczącej po-
prawki pierwszej chodzi o  konieczność do-
konania zmian wynikowych polegających na 
dodaniu w  pkcie  62, w  zakresie zmienianego 
ust.  1a wyrazów „bądź na zasadach określo-
nych w  art.  6 ust.  4”. Z  kolei w  pkcie  1 tego 
przepisu wyrazy „małżonek nie uzyskuje 
żadnych dochodów” należałoby zastąpić wy-
razami „odpowiednio małżonek lub dziecko 
nie uzyskują żadnych dochodów z  wyjątkiem 
renty rodzinnej”. To samo należałoby uczynić 
w pkcie 2. W pkcie 64 należałoby skreślić lit. c, 
a w pkcie 75 – lit. e.

Innymi słowy, skoro wolą Wysokiej Komisji 
jest przywrócenie możliwości wspólnego opo-
datkowania się z  dzieckiem, to należy konse-
kwentnie nawiązać do stanu prawnego, który 
będzie obowiązywał w dniu 31 grudnia.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Czy jest zgoda ze strony senatorów, członków 
komisji budżetu na taką autopoprawkę?

(Głos z sali: Tak.)
Nie ma sprzeciwu.
Kolejna.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

W  zakresie poprawki nr  8 istnieje koniecz-
ność, w związku ze skreśleniem wielu punktów 
w art. 1…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Popraw-
ka nr 8?)

Tak.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To jest 

poprawka senatorów Martynowskiego…)
Nie, nie. W poprawce nr 8, poprawce komi-

syjnej.
(Głos z sali: Ale to nie to…)
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nie. To…)
Ja rozumiem.
(Głos z sali: Popatrzmy na…)
Dobrze.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale pan 

musi według tego zestawienia…)
Dobrze. Ale na początku mówię o poprawce, 

która została uprzednio przyjęta przez komisję.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jasne. Ale 

my musimy ją widzieć w zestawieniu.)
W  takim razie mogę jedynie doprecyzować, 

że jest to poprawka…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Gdzie one teraz są?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jest to poprawka piętnasta w  zestawieniu 

wniosków. Zmiana w  tym zakresie polegała-
by wyłącznie na tym, żeby po lit.  c, która teraz 
będzie miała postać tiretu, czyli w  lit. a, stano-
wiącej w art. 1 dwukropek, dodać kolejną literę 
w  brzmieniu: dodaje się pkt  75a w  brzmieniu: 
w  art.  45b w  pkcie  1 po wyrazach „o  których 
mowa w” dodaje się wyrazy „art.  21 ust.  46 
i  art.  26ha ust.  10”. Chodzi o  zapewnienie kon-
sekwencji legislacyjnych w zakresie dotyczącym 
konieczności ustalenia w drodze rozporządzenia 
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wzorów stosowanych informacji w  związku 
z  nowymi ulgami przewidzianymi w  ustawie. 
Skoro motywem Wysokiej Komisji jest przywró-
cenie możliwości, a właściwie obowiązku okre-
ślania w  drodze rozporządzenia stosownych 
wzorów deklaracji, informacji i sprawozdań, to 
należy wprowadzić taką autopoprawkę. Dzięku-
ję bardzo.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Dziękuję bardzo.
Czy jest zgoda ze strony członków komisji na 

taką autopoprawkę?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Panie Dyrektorze… W imieniu Ministerstwa 

Finansów, w zastępstwie pana ministra Sarnow-
skiego… Na to są odpowiednie przepisy. Pan dy-
rektor reprezentuje tutaj ministra finansów.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Pan minister Sarnowski jest akurat w  Sej-
mie, na odpowiednim posiedzeniu Sejmu, dlate-
go poprosił mnie o reprezentowanie go.

Co do poprawki piętnastej w  zestawieniu 
stanowisko rządu jest negatywne, co do całej tej 
poprawki. Tak więc opinia także jest tutaj nega-
tywna.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Jasne.
A co do wprowadzenia tej autopoprawki nie 

ma sprzeciwu? Nie ma.
W  takim razie możemy… To była poprawka 

przygotowana przez Biuro Legislacyjne. Na eta-
pie prac Biura Legislacyjnego umknęło to uwadze 
i… Chodzi o wpisanie tego dodatkowego zapisu.

W takim razie, Panie Mecenasie…
Przystępujemy do głosowania nad popraw-

kami.

Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Nie ma.
W  pierwszej kolejności proszę wymienić… 

Jak pan proponuje?

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Poprawki komisyjne, w stosunku do których 
jest zgoda Wysokiej Komisji, proponuję prze-
głosować wspólnie, niezależnie od stanowiska 
rządu i  poszczególnych senatorów. Wynika to 
z kolejności.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

To jest pierwsza poprawka?
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Piotr Magda: To by była po-
prawka…)

Czyli będziemy musieli zapytać jeszcze raz 
o całą tę grupę poprawek, o to, jakie jest stano-
wisko rządu. Tak?

(Głos z sali: Ale nie wymienimy tych popra-
wek?)

(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 
w  Kancelarii Senatu Piotr Magda: Ja właśnie 
chciałbym je wymienić.)

Numery wymieniamy teraz.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Jest to poprawka nr 1…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Powoli, 

proszę.)
…nr 3, nr 9, nr 15, nr 21, nr 22, nr 35, nr 40, 

nr 49, nr 51, nr 55, nr 59, nr 61, nr 65…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Wszyst-

kie?)
…nr 72, nr 73 i nr 75.
Są to wszystkie poprawki komisyjne, które 

miały negatywną opinię rządu i były przegłoso-
wane zgodnie z  preferencjami poszczególnych 
senatorów.
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Dobrze.
Teraz pytanie do senatorów członków Komi-

sji Budżetu i Finansów Publicznych.
Czy państwo senatorowie chcecie, żeby któ-

rąś z tych poprawek wyłączyć i przegłosować od-
dzielnie? Czy jest zgoda co do takiego łącznego 
głosowania?

Zapytam jeszcze o stanowisko rządu w spra-
wie tych poprawek.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko rządu, tak jak poprzednio, jest 
negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Czy senatorowie chcą głosować oddzielnie 
nad którąś poprawką?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie. Głosujemy łącznie.
A senator pracujący zdalnie?
(Głos z sali: Nie zgłasza sprzeciwu.)
Nie zgłasza sprzeciwu.
Przystępujemy do głosowania nad popraw-

kami, które zostały wymienione przez pana me-
cenasa, tj. nad poprawką pierwszą i kolejnymi.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o  podanie wyniku łącznie z  głosami 

obradujących zdalnie.
(Głos z sali: 5 głosów za, 4 – przeciw.)
5 głosów za, 4 – przeciw.
Poprawki otrzymały poparcie komisji.
Kolejne poprawki.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Kolejne poprawki to poprawki senatora Jac-
ka Burego. Ich przyjęcie wykluczy przyjęcie po-
prawki nr 68. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

To jest poprawka nr 2.
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w  Kancelarii Senatu Piotr Magda: I  poprawka 
nr 67.)

I poprawka na 67.
Stanowisko rządu do tych poprawek?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko jest negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Czy…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Kto jest za przyjęciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 5 głosów za, 4 – przeciw.)
5 głosów za, 4 – przeciw.
Poprawki otrzymały poparcie komisji.
Kolejna…

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Pozwolę sobie teraz wymienić poprawki 
o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, któ-
re uzyskały pełne poparcie wszystkich członków 
komisji…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Oraz rządu.)
Oraz rządu. …Z  jednoczesną sugestią, aby 3 

poprawki zgłoszone podczas posiedzenia, mają-
ce wybitnie charakter redakcyjny przegłosować 
z tymi poprawkami.

Poprawki uprzednio przyjęte przez komi-
sję to są poprawki nr 5, nr 7, nr 16, nr 24, nr 25, 
nr 29, nr 31, nr 33, nr 34, nr 42…
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(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nr 42?)
Tak. …Nr 43, nr 44, nr 45, nr 46, nr 47, nr 48, 

nr 63, nr 64, nr 66, nr 69, nr 70 i nr 71.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Proszę jeszcze wymienić poprawki, o  któ-
rych pan wspominał, te, które są poprawkami 
legislacyjnymi i  zostały zgłoszone na posiedze-
niu plenarnym.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Tak jest. Jest to poprawka nr 4.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Poprawka nr 4. Proszę zobaczyć…
(Głos z sali: Ministerstwo jeszcze…)
Pan dyrektor, ministerstwo… Popatrzcie 

państwo…
(Dyrektor Departamentu Podatków Docho-

dowych w  Ministerstwie Finansów Aleksander 
Łożykowski: Tutaj było chyba na początku prze-
języczenie, bo chodziło… Pan wymieniał po-
prawkę nr 5, ale chodziło o poprawkę nr 4. Do-
brze rozumiem?)

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Nie, nie. Poprawka nr 5 została przeze mnie 
wymieniona. Poprawka nr  4 to jest poprawka 
zgłoszona przez pana senatora Kazimierza Kle-
inę, która była konsultowana z Departamentem 
Prawnym w Ministerstwie Finansów.

(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodo-
wych w Ministerstwie Finansów Aleksander Ło-
żykowski: Dobrze.)

Zmierza ona wyłącznie do tego, aby zmienić 
numerację punktu oznaczonego jako pkt  150, 
który już występuje w ustawie.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: A  co z  tą 
piątką, na którą pan dyrektor zwraca tutaj uwagę?)

Piątka została wymieniona prawidłowo.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Okej. Kolejna to…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czwórka także.
(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodo-

wych w Ministerstwie Finansów Aleksander Ło-
żykowski: Czwórka – pozytywna.)

A jeszcze kolejna?

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Są jeszcze 2 poprawki zgłoszone przez panów 
senatorów Martynowskiego i Mroza, ujęte tutaj 
jako poprawki nr 13 i nr 14. W mojej ocenie mają 
one charakter wyłącznie redakcyjny.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Już zaraz. Poprawka nr 13…
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Piotr Magda: I nr 14.)
(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodo-

wych w Ministerstwie Finansów Aleksander Ło-
żykowski: Tak jest. Zgoda.)

I nr 14. To są poprawki pana senatora Marty-
nowskiego i pana senatora Mroza.

Jakie jest stanowisko rządu do tych 2 poprawek?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Pozytywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Czy panowie zgadzacie się na to, żeby prze-
głosować je w grupie poprawek? Powiem jeszcze 
raz: poprawki nr 13 i 14.

Pan senator Mróz?
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SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ

Mam pytanie. Czy do tych wszystkich popra-
wek jest pozytywne stanowisko?

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Tak, do wszystkich poprawek, które wymie-
niono, jest pozytywne stanowisko. Tak? Jeszcze 
raz, Panie…

(Głos z sali: Piątka była wymieniona. Tak?)
Czy piątka… Macie państwo wątpliwości 

w sprawie piątki. Tak? To ją wyłączymy…
(Dyrektor Departamentu Podatków Docho-

dowych w  Ministerstwie Finansów Aleksander 
Łożykowski: Ona była na początku wymieniona 
przez pana legislatora.)

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Przepraszam. Rzeczywiście prawdą jest… 
Słusznie państwo zwrócili uwagę. Piątka nie ma 
takiego charakteru.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Dobrze. Czyli wyłączamy piątkę.
Czy pozostałe poprawki tutaj…
(Senator Krzysztof Mróz: Może byśmy je wy-

mienili?)
Pan dyrektor uważa, że są prawidłowe. Czy 

chce pan, żeby jeszcze raz je wymienić?
(Senator Krzysztof Mróz: Tak. Dobrze by było, 

żebyśmy jeszcze raz je wymienili.)

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Nr 4.
(Senator Krzysztof Mróz: Czwórka, siódemka…)

Nr 13, nr 14, nr 16, nr 24, nr 25, nr 29, nr 31, 
nr  33, nr  34, nr  42, nr  43, nr  44, nr  45, nr  46, 
nr 47, nr 48. Będzie jeszcze nr 50.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Jakie jest stanowisko rządu do poprawki 
pięćdziesiątej? Ona nie była wymieniona. Tak?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH 
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Pozytywne.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Nr 52.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Poprawka nr  52 nie była wcześniej wymie-
niona.

Czy jest na nią zgoda?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Tak.
(Senator Krzysztof Mróz: Ale to dotyczy 

wszystkich?)
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak, ale 

te nie były wymienione.)

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Nr 53.
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Nr 53 także.
Panie Dyrektorze?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Tak, tak. Stanowisko pozytywne.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Też jest 

zgoda.)

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Poprawka nr  54, nr  63, już wymieniona, 
nr 64…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Moment, 
moment. Nr 63 i nr 64.)

…nr 66, nr 69, nr 70…
(Senator Krzysztof Mróz: Nr 66, nr 69, nr 70. 

Tak?)
…nr 71, nr 74…

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Poprawka nr 74 też nie była wymieniana.
Panie Dyrektorze, tu też opinia jest pozytyw-

na. Tak?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Tak. Pozytywna.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

I poprawka nr 76.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Ona też nie była wymieniona. Tu też jest po-
zytywna opinia.

(Senator Krzysztof Mróz: Do tych wszystkich 
jest pozytywna. Tak?)

(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodo-
wych w Ministerstwie Finansów Aleksander Ło-
żykowski: Tak.)

Proszę powiedzieć to jeszcze raz.
Jaka jest opinia rządu do tych poprawek?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Opinia do wymienionych przed chwilą po-
prawek jest pozytywna.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawek wymienio-

nych przez pana mecenasa, grupy poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o  podanie wyników wraz z  głosami 

osób obradujących zdalnie.
Jednomyślnie, 9 senatorów zagłosowało za 

tymi poprawkami.
W  tej chwili przystępujemy do głosowania 

nad poprawkami, które zostały zgłoszone na 
posiedzeniu plenarnym, do których są wnioski 
mniejszości, i  nad samymi wnioskami mniej-
szości.

Panie Mecenasie, proszę po kolei.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Oprócz tego jest jeszcze pozostawiona po-
prawka nr  5, poprawka komisyjna, która doty-
czy rozszerzenia preferencji podatkowej na oso-
by posiadające co najmniej troje dzieci. Dziękuję.
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

I ona jest pierwsza do przegłosowania.
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Poprawka nr 5)
Stanowisko rządu?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko rządu jest negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 5?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 5 głosów za, 4 – przeciw.)
5 głosów za, 4 – przeciw.
Poprawka otrzymała poparcie.
Kolejna poprawka?

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Poprawka nr 6, panów senatorów Martynow-
skiego i Mroza. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Stanowisko rządu w sprawie tej poprawki?

DYREKTOR DEPARTAMENTU PODATKÓW 
DOCHODOWYCH W MINISTERSTWIE 
FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Pozytywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tej po-
prawki? Nie.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 6?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 4 głosy za, 5 – przeciw.)
Poprawka nie otrzymała poparcia komisji.
Kolejna poprawka?

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Jest to poprawka nr 8, autorstwa tych samych 
panów senatorów.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Czy ktoś z senatorów chce zabrać głos w tej 
sprawie?

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ

To są generalnie poprawki legislacyjne, takie 
uzupełniające.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Stanowisko rządu w tej sprawie?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Tak. Tu jest opinia pozytywna, jest nasza re-
komendacja. To jest poprawka legislacyjna, więc 
rekomendujemy jej przyjęcie.
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Dziękuję bardzo.
Panie Mecenasie?

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Mam wątpliwości, czy to jest poprawka legisla-
cyjna. Jeżeliby spojrzeć na treść ust. 22 w pkcie 38… 
Niech państwo zwrócą uwagę na to, że w ust. 22 
użyto następującego sformułowania: przepisy 
ust. 5 pkt 7a, ust. 8 i ust. 20 stosuje się odpowied-
nio w  przypadku połączenia funduszy inwesty-
cyjnych, z  tymże przepisów tych nie stosuje się 
w  przypadkach… Tu sformułowanie „przepisów 
tych” zastępuje się wyrazami „przepisu ust.  8”. 
Jest to, w mojej ocenie, zmiana merytoryczna. Ja 
nie zgłaszam zastrzeżeń do tej poprawki z punktu 
widzenia legislacyjnego, ale powiedzenie, że jest to 
poprawka legislacyjna, jest, moim zdaniem, wy-
kładnią rozszerzającą. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Panie Dyrektorze, czy ewentualnie mógłby 
się pan do tego odnieść?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Nam się wydaje, że to jest poprawka, która 
faktycznie… Rozumiem, co pan legislator mówi, 
to, że jest to zmiana odesłania, jednak w  sensie 
merytorycznym poprawka nie zmienia zakre-
su zastosowania przepisu, tylko zwiększa jego 
czytelność. Odsyłamy tutaj tylko do ust.  8, żeby 
ewentualnie nie wprowadzać w błąd podatników.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Pan mecenas powiedział już wszystko. Tak?

(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Tak.)

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 3 głosy za, 5 – przeciw, nikt się 

nie wstrzymał.)
Poprawka nie otrzymała poparcia komisji.
Kolejna poprawka.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Jest to poprawka pana senatora przewodni-
czącego, pana marszałka Marka Borowskiego 
i pana senatora Adama Szejnfelda. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

To jest poprawka…
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Nr 10.)
…nr 10.
Przyjęcie poprawki nr 10 wykluczy głosowa-

nie nad poprawką nr  11, tj. poprawką Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych.

Stanowisko rządu w sprawie tej poprawki?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko jest negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 10?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
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(Głos z sali: 5 głosów za, 3 – przeciw, nikt się 
nie wstrzymał.)

Poprawka…
5 głosów za, 3 – przeciw.
Poprawka otrzymała poparcie komisji.
Poprawka nr 11 nie będzie przegłosowywana.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Dwunasta zo-
stała wykluczona.)

Dwunasta wykluczona.
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w  Kancelarii Senatu Piotr Magda: Obecnie po-
winniśmy głosować nad poprawką nr 17. Jest to 
poprawka mniejszości.)

Stanowisko rządu w sprawie tej poprawki?
Ona była zgłoszona na posiedzeniu komisji.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko pozytywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 17?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 3 głosy za, 5 – przeciw.)
3 głosy za, 5 – przeciw.
Poprawka nie otrzymała poparcia komisji.
Kolejna poprawka to jest poprawka dziewięt-

nasta. Tak?
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Nie. Poprawka 
osiemnasta.)

Osiemnasta. Przepraszam.
Stanowisko rządu w  sprawie poprawki 

osiemnastej?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko jest pozytywne. Tutaj cho-
dzi o  przepisy dotyczące kontrolowanej 

spółki zagranicznej. Jest to przepis kolizyjny, 
który mówi, że jeżeli podatnik jest objęty przepi-
sami dotyczącymi rozliczenia dochodu kontro-
lowanej spółki zagranicznej z  jednego paragra-
fu, to z innego paragrafu już się nie łapie. To jest 
taki przepis mający na celu uniknięcie podwój-
nego opodatkowania podatników. Wydaje się, że 
jest zasadne, aby taki doprecyzowujący przepis 
dodać w ustawie.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Czy to jest korzystne dla podatnika?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Tak. Jeżeli tego nie będzie, to będzie wątpli-
wość, czy podatnik nie powinien dwa razy zapła-
cić za to samo. Oczywiście będziemy interpre-
tować to na jego korzyść, tak, że to jest zgodne 
z  systemem, ale jeżeli przyjmiemy to wprost, 
to po prostu będzie łatwiej i to wszystko będzie 
bardziej czytelne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 18?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 7 głosów za, 0 – przeciw, 1 sena-

tor się wstrzymał.)
Poprawka została przyjęta przez komisję.
Poprawka nr  19. To jest poprawka senatora 

Borowskiego, Kleiny, Szejnfelda.
Stanowisko rządu w tej sprawie?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko negatywne.
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki dziewiętna-

stej?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 5 głosów za, 3 – przeciw.)
Poprawka otrzymała poparcie komisji.
Poprawka nr  20, senatorów Borowskiego, 

Kleiny, Szejnfelda.
Stanowisko rządu?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 5 głosów za, 3 – przeciw.)
5 głosów za, 3 – przeciw.
Poprawka poparta.
Nie wyjaśnialiśmy… Proszę ewentualnie mó-

wić natychmiast, że trzeba dodatkowo wyjaśnić 
jakąś poprawkę. To np. jest m.in. moja popraw-
ka, może ktoś nie słyszał wyjaśnienia na posie-
dzeniu plenarnym. My oczywiście jesteśmy go-
towi wyjaśniać istotę poprawek.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. Na wszelki wypadek to podajemy.
Teraz poprawka dwudziesta trzecia, senato-

rów Borowskiego, Kleiny, Szejnfelda.
Ona dotyczy vacatio legis.
Stanowisko rządu w tej sprawie?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Poprawka otrzymała…
(Głos z sali: Jeszcze głosujący zdalnie.)
Przepraszam.
(Głos z sali: 5 głosów za, 3 – przeciw.)
Poprawka otrzymała poparcie.
Kolejna poprawka?
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w  Kancelarii Senatu Piotr Magda: Poprawka 
nr 26.)

Poprawka nr 26.
Stanowisko rządu w sprawie tej poprawki?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Pozytywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 26?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 3 głosy za, 5 – przeciw.)
3 głosy za, 5 – przeciw.
Poprawka nie otrzymała poparcia.
Kolejna poprawka?
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Nr 27.)
Poprawka nr 27.
Stanowisko rządu w tej sprawie?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko pozytywne.
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Potrzebne są jeszcze jakieś wyjaśnienia? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 27?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 3 głosy za, 5 – przeciw.)
3 głosy za, 5 – przeciw.
Poprawka nie otrzymała poparcia.
Poprawka nr 28.
Stanowisko rządu?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Pozytywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 28?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 3 głosy za, 5 – przeciw.)
Poprawka nie otrzymała poparcia.
Poprawka nr 30, senatora Bobera.
Stanowisko rządu w tej sprawie?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przyjęcie poprawki nr 30 wykluczy głosowa-
nie nad poprawką nr 32. Poprawka nr 32 to jest 
poprawka senatorów Martynowskiego i Mroza.

Czy jest potrzebne wyjaśnienie? Nie.
(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodo-

wych w Ministerstwie Finansów Aleksander Ło-
żykowski: Ja może tutaj powiem…)

Proszę bardzo.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

To jest odpowiednia zmiana w CIT. To zosta-
ło przyjęte w przypadku PIT – to jest to, co mó-
wiłem o  CFC – przez Wysoką Komisję. To jest 
podobna, analogiczna poprawka, ta trzydziesta 
druga.

Poprawka senatora Bobera jest podobna 
w swojej konstrukcji i zmierza jakby do tego sa-
mego, ale jest troszkę szersza i wprowadza inne 
zasady odnośnie do samego opodatkowania kon-
trolowanych spółek zagranicznych. Stanowisko 
rządu jest takie, aby negatywnie zaopiniować 
poprawkę trzydziestą, a  pozytywnie zaopinio-
wać poprawkę trzydziestą drugą. Ta trzydziesta 
druga jest troszkę węższa, analogiczna do tego, 
co było przyjęte w  przypadku PIT. Chodzi też 
o  to, żeby zachować, powiedzmy, symetrię po-
między ustawami. Oczywiście nad tymi regula-
cjami możemy pracować w toku dalszych zmian 
i do tego zachęcamy senatora Bobera. Myślę, że 
to nie jest zmiana daleko idąca, i  proponował-
bym tutaj właśnie taki tryb postępowania.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Senator Bober.

SENATOR 
RYSZARD BOBER

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Rzeczywiście ta poprawka ma na celu przede 

wszystkim ujednolicenie systemu, tzn. wszyst-
kie podmioty, które mają działalność na terenie 
Unii Europejskiej, ona wyklucza z rajów podat-
kowych. To po pierwsze.

Po drugie, w dalszej części precyzuje… Cho-
dzi o to, żeby nie dochodziło do opodatkowania 
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z kapitału, z majątku, żeby to nie było… Wszyst-
kie poprawki w tej chwili prowadzą do tego, że 
może dojść do takiej sytuacji, że będzie opodat-
kowanie od kapitału, czyli to quasi-majątkowe. 
Wniesiona poprawka ma służyć temu, żeby to 
wykluczyć.

(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodo-
wych w Ministerstwie Finansów Aleksander Ło-
żykowski: Ja rozumiem. Czy mogę jeszcze…)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Proszę bardzo.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Chciałbym pokazać konsekwencje. Pan se-
nator Bober zaproponował tę poprawkę, ale 
niestety tylko w  zakresie podatku CIT. Analo-
giczna regulacja jest w przypadku podatku PIT. 
Gdy przyjmiemy tę poprawkę, w CIT będzie, po-
wiedzmy, inna konstrukcja niż w PIT. To byłoby 
dla podatników niezrozumiałe i  byłoby to nie-
równym traktowaniem.

Dodatkową konsekwencją… Tak na szybko 
analizuję poprawkę zgłoszoną przez pana sena-
tora. Skutkowałaby ona tym, że pozwolilibyśmy 
na to, żeby regulacje dotyczące CFC nie dotyczy-
ły krajów Unii Europejskiej, nawet jeżeli nie ma 
tzw. substance, czyli jeżeli są zakładane spółki, 
tak to się nazywa, skrzynki pocztowe, np. w ja-
kiejś Holandii, w Luksemburgu, na Cyprze, tam, 
gdzie… Staramy się tego typu sztuczne struktu-
ry zwalczać na tyle, na ile pozwala nam ustawo-
dawstwo unijne w ramach konstrukcji CFC. I to 
by szło trochę w kontrze do polityki uszczelnia-
nia systemu podatkowego. My tutaj, tak jak mó-
wiłem, proponujemy przyjęcie poprawki nr 32, 
która w  zakresie unikania podwójnego opodat-
kowania faktycznie byłaby analogiczna to tego, 
co jest w odniesieniu do podatku PIT. Jesteśmy 
otwarci na rozmowy, tak aby faktycznie uszczel-
niające cele regulacji CFC były osiągnięte.

Jednak jeżeli są, powiedzmy, jakieś głosy 
z  rynku, że mogłoby to być, powiedzmy, zbyt 
szerokie, to jesteśmy otwarci na konsultacje 

i dalszą pracę nad tymi przepisami, tak aby były 
one jak najbardziej przyjazne dla podatników, 
którzy prowadzą uczciwą działalność. Tutaj bo-
imy się, że tego typu szybka poprawka mogłaby 
mieć odwrotny skutek.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Panie Mecenasie, bardzo proszę.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Wysoka Komisjo, nie wiem, czy przedstawi-
ciele rządu to potwierdzą, ale z uwagi na zbież-
ność merytoryczną poprawki nr 18 i nr 32 wydaje 
się, że one chyba powinny być ujęte w zestawie-
niu jako wymagające głosowania łącznego. Są to 
bowiem, jeśli dobrze zrozumiałem wypowiedź 
pana dyrektora i  brzmienie dodawanych zdań, 
przepisy bliźniacze w  PIT i  w  CIT. W  związku 
z  tym stanowisko Wysokiej Komisji powinno 
być jednolite w tym zakresie. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Osiemnasta…)
Jeśli chodzi o  osiemnastą, to myśmy głoso-

wali za.
(Głos z sali: Za?)
Tak. Głosowaliśmy za poprawką osiemnastą.
Czy one rzeczywiście są połączone?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Tak, to jest kopia. To jest w PIT i w CIT. Je-
żeli taka poprawka jest przyjęta w  przypadku 
PIT, to powinna być przyjęta także w przypadku 
CIT dla zachowania symetrii. To jest poprawka 
nr 32. Poprawka pana senatora Bobera niestety 
nie zachowuje symetrii pomiędzy…
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Rozumiem.
Panie Senatorze, pan podtrzymuje popraw-

kę? Czy wyjaśnienie, które przedstawił pan 
dyrektor, jest dla pana takie jakby zachęcają-
ce?

SENATOR 
RYSZARD BOBER

No, jest zachęcające, to nie ulega wątpliwości. 
Wycofam tę poprawkę. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Pan senator wycofuje tę poprawkę. Poprawka 
trzydziesta jest wycofana.

Czy musi być zgoda komisji na wycofanie?
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Nie. To jest de-
cyzja pana senatora.)

I taka decyzja jest. Tak?
(Senator Ryszard Bober: Tak.)
Dobrze. W takim razie poprawka jest wyco-

fana.
Tu oczywiście nie ma żadnej presji z naszej 

strony. My po prostu wsłuchujemy się w tę dys-
kusję. Rzeczywiście jest deklaracja ze strony 
pana dyrektora, że ma być dopracowana…

(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodo-
wych w Ministerstwie Finansów Aleksander Ło-
żykowski: Przedstawimy…)

Rozumiem, Panie Dyrektorze. Pan po pro-
stu rozumie argumenty pana senatora Bobera 
i chcecie… Czy to będzie wymagało nowych roz-
wiązań prawnych?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

To jest regulacja dotycząca kontrolowanych 
spółek zagranicznych, czyli materii, która jest 
regulowana…

(Rozmowy na sali)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Posłu-
chajcie państwo dyrektora, bo to jest ważna de-
klaracja.)

To jest materia, która jest regulowana dy-
rektywą ATAD Unii Europejskiej. Ona, po-
wiedzmy, ustanawia tzw. minimalny standard 
w zakresie kontrolowanych spółek zagranicz-
nych. Wiele krajów Unii Europejskiej przyj-
muje tutaj dodatkowe kwalifikacje dotyczą-
ce tego, co uznajemy za kontrolowaną spółkę 
zagraniczną. Są to przepisy stricte uszczel-
niające, mające na celu to, aby nie transfero-
wać dochodów za granicę. Tutaj, powiedzmy, 
zaproponowaliśmy pewną, przyznam, kopię 
dobrych praktyk z  innych krajów unijnych. 
Na nich się wzorowaliśmy. Ale nie zamykamy 
się na… Jeżeli będą zasadne głosy z rynku, po-
dejmiemy prace nad ewentualną nowelizacją 
przepisów w  tym kierunku, tak żeby niejako 
nie wyważać idei, sensu przepisu uszczelnia-
jącego. Nasi legislatorzy zwrócili na to uwagę. 
Jednocześnie ważne jest, żeby przepis nie po-
wodował negatywnych konsekwencji dla po-
datników, którzy opodatkowania nie unikają.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Dziękuję bardzo.
Myślę, że to jest ważna deklaracja…
(Senator Ryszard Bober: Przepraszam…)
Proszę poczekać.
(Senator Ryszard Bober: Tak, ale…)
Będziemy oczekiwali…
(Senator Ryszard Bober: Ale ja bym prosił, 

żeby pan dyrektor jednoznacznie określił, czy te-
raz będzie autopoprawka do poprawki trzydzie-
stej drugiej lub osiemnastej. Chodzi o to, żeby to 
było wprowadzone. Bo jeżeli nie…)

No nie, teraz to jest niemożliwe.
(Głos z sali: Do tej ustawy?)
Do tej ustawy jest to niemożliwe.
(Senator Ryszard Bober: Już nie?)
Dlatego chciałbym zapytać, czy pan by nam 

przysłał informację na piśmie, jakie działania 
w tej sprawie…

(Senator Ryszard Bober: Jeżeli nie, to ja to 
mogę podtrzymać w  trakcie głosowania. W  tej 
chwili na posiedzeniu komisji ja wycofuję po-
prawkę, ale jeżeli nie będzie jednoznacznej de-
klaracji, to…)
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Nie, stop. Jeżeli będzie wycofana w tej chwili, 
to już na…

(Senator Ryszard Bober: Nie, nie. Ja mogę, 
Panie Przewodniczący, podtrzymać ją w trakcie 
głosowania…)

No dobra. Ale na tym etapie jest wycofana. 
Tak?

(Senator Ryszard Bober: Tak.)
Na tym etapie jest wycofana. Dobrze.
W  takim razie przechodzimy do poprawki 

trzydziestej drugiej, czyli tej, która jest przed-
miotem dyskusji.

Proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem po-
prawki nr 32?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 7 głosów za, 1 – przeciw.)
Poprawka otrzymała poparcie.
Poprawka… Która teraz będzie przegłosowy-

wana?
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w  Kancelarii Senatu Piotr Magda: Trzydziesta 
szósta.)

Poprawka nr 36, senatorów Burego i Kwiat-
kowskiego.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 5 głosów za, 2 – przeciw, 1 sena-

tor się wstrzymał.)
(Głos z sali: Przyjęta.)
Przyjęta została poprawka.
Dobrze, że pan sekretarz tutaj trochę poma-

ga, tak po starej znajomości.
(Głos z sali: Tak byś się zagubił.)

Zagubiłbym się.
(Wesołość na sali)
Poprawka trzydziesta siódma.
Stanowisko rządu w tej sprawie?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
(Głos z sali: Ona już była przegłosowywana.)
Senator Bober. Proszę bardzo.

SENATOR 
RYSZARD BOBER

To również jest moja poprawka. Ona tak 
naprawdę wyklucza podwójne opodatkowanie. 
W tych przepisach jest tak, że kiedy mielibyśmy 
nałożony podatek akcyzowy, cło i  inne opła-
ty o  podobnym charakterze, to tak naprawdę 
dochodziłoby do podwójnego opodatkowania. 
W związku z tym proszę o przyjęcie tej popraw-
ki.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Stanowisko rządu?
(Głos z sali: Negatywne.)

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Tutaj, tak jak rozumiem, chodzi o podatek mi-
nimalny, który swoją konstrukcją odnosi się do 
przychodu. Czyli jeżeli w ogóle firma podpadnie 
pod przepis o podatku minimalnym, tzn. spełni 
wszystkie warunki – jest to grupa kapitałowa, 
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szereg podmiotów powiązanych, których udział 
dochodów w  przychodach jest mniejszy niż 1% 
– to wtedy zachodzi opodatkowanie w wysoko-
ści 0,4% przychodów. Ta poprawka, tak jak ro-
zumiem, zmierza do tego, aby z  przychodów, 
które stanowią podstawę opodatkowania, wy-
łączyć takie pozycje jak np. akcyza, cło i  inne 
opłaty, należności o podobnym charakterze, aby 
w  przypadku opodatkowania minimalnego nie 
naliczać już podatku od tej części. Ja zwracam 
uwagę na fakt, że konstrukcja podatku minimal-
nego to jest środek stricte antyabuzywny, zmie-
rzający do tego, aby podatek w ogóle się pojawił. 
A  jeżeli jakiś podatek CIT został zapłacony, to 
ten podatek minimalny jest tylko taką nadwyż-
ką. Jeżeli podatnik z podatkiem CIT zapłaconym 
w  tym lub kolejnych latach… Jeżeli ktoś będzie 
płacił podatek CIT według standardowych zasad 
w tym roku lub w latach kolejnych, to ten poda-
tek de facto nie wystąpi. Tak więc proponujemy, 
aby zachować konstrukcję, która jest obecnie.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 5 głosów za, 2 – przeciw.)
5 głosów za, 2 – przeciw.
Poprawka otrzymała poparcie komisji.
Poprawka trzydziesta ósma.
Stanowisko rządu?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 7 głosów przeciw.)
Poprawka nie otrzymała poparcia.
Poprawka trzydziesta dziewiąta.
Stanowisko rządu?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 39?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 5 głosów za, 2 – przeciw.)
5 głosów za, 2 – przeciw.
Poprawka została poparta.
Poprawka czterdziesta pierwsza. Tak?
(Głos z sali: Tak.)
Poprawka senatorów Borowskiego, Kleiny, 

Szejnfelda.
Stanowisko rządu?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 5 głosów za, 1 – przeciw, 1 senator 

się wstrzymał.)
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5 głosów za, 1 – przeciw, 1 senator się wstrzy-
mał.

Poprawka została poparta.
Teraz poprawka pięćdziesiąta szósta, wnio-

sek mniejszości.
Stanowisko rządu?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko pozytywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 56?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 2 głosy za, 5 – przeciw.)
2 głosy za, 5 – przeciw.
Poprawka nie została poparta.
Poprawka pięćdziesiąta siódma.
Przyjęcie poprawki nr 57 wykluczy głosowa-

nie nad poprawką nr 58.
Poprawka pięćdziesiąta siódma to poprawka 

senatora Burego, a pięćdziesiąta ósma – senato-
rów Borowskiego, Kleiny, Szejnfelda.

Stanowisko rządu do obu poprawek?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Tutaj stanowisko jest negatywne. Odpowied-
nie regulacje w  tym zakresie są normowane 
inną ustawą, która rekompensuje samorządom 
ewentualne, ujemne, że tak powiem, konse-
kwencje ustawy, którą teraz przyjmujemy.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 57?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 7 – przeciw.)
7 głosów przeciw.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką 

nr 58, która reguluje tę samą sprawę i też ma ne-
gatywną opinię rządu. Tak?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Tak, tak. Opinia negatywna, podobnie jak po-
przednio.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 58?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: 5 głosów za, 2 – przeciw.)
5 głosów za, 2 – przeciw.
Poprawka otrzymała poparcie komisji.
I teraz jest poprawka…
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Sześćdziesiąta 
druga.)

…sześćdziesiąta druga. Jest to wniosek mniej-
szości.

Stanowisko rządu?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Stanowisko pozytywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Pozytywne?
(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodo-

wych w Ministerstwie Finansów Aleksander Ło-
żykowski: Tak, pozytywne.)
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Sześćdziesiąta pierwsza została wcześniej 
wykluczona…

(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Sześćdziesią-
ta.)

Sześćdziesiąta. Przepraszam.
Głosujemy nad poprawką nr 62.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 62?
Kto jest przeciw?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam. To jest poprawka mniejszości 

komisji.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, tak. Dlatego pytałem dwukrotnie. Pyta-

łem, kto jest przeciw… Kto jest za, przepraszam. 
Pytałem, kto jest za.

(Głos z sali: Trzy razy.)
Trzy razy nie. Dwa razy pytałem.
(Głos z sali: …Mamy głosować.)
No, robimy, robimy.
(Głos z  sali: Wnioskuję o  reasumpcję głoso-

wania.)
(Głos z  sali: Nie przeprowadziliśmy całego 

głosowania.)
Przepraszam. Jeszcze raz.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 62?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Jaki może być wynik głosowania?
(Głos z sali: 2 głosy za, 5 – przeciw.)
2 głosy za, 5 – przeciw.
Poprawka nie otrzymała poparcia.
Poprawka sześćdziesiąta siódma. Tak?
(Głos z sali: Nie, ona była odrzucona.)
Aha, już została…
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w  Kancelarii Senatu Piotr Magda: Panie Prze-
wodniczący, przegłosowano już wszystko.)

Wszystko przegłosowaliśmy? Sześćdziesiątą 
ósmą też?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Sześćdziesiąta ósmą też. Tak?
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Sześćdziesią-
ta ósma została wykluczona przez przyjęcie po-
prawki senatora Burego.)

Wykluczona, jasne. Aha, senator Bury tam 
przeskoczył…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

No, tak bywa. Tak bywa. Czasami przechodzi 
jedna poprawka, czasami – inna.

Proszę państwa, zakończyliśmy pracę nad 
ważną ustawą.

Musimy jeszcze wybrać sprawozdawcę.
(Głos z  sali: Proponuję, aby sprawozdawcą 

nadal był pan przewodniczący.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Z zastrzeżeniem, że ma być krót-

ko.)
Czy jest zgoda ze strony senatorów na to, że-

bym…
(Głos z sali: Pod warunkiem…)
Pod pewnymi warunkami. Dobra.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
PIOTR MAGDA

Mam jeszcze pytanie do Wysokiej Komisji. 
Czy poprawki legislacyjne i  redakcyjne mogą 
być w scenariuszu przygotowanym dla marszał-
ka ujęte łącznie, jako te, które były poparte przez 
wszystkich?

(Głos z sali: Tak.)
(Głos z sali: Oczywiście.)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA

Jest zgoda ze strony senatorów? Nie ma 
sprzeciwu.

(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Dziękuję.)

To będą poprawki legislacyjne, redakcyjne, 
te, które były przez wszystkich przegłosowane.

Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, Nasi 
Goście, dziękujemy. Dziękujemy panu ministro-
wi za współpracę, także nieobecnemu tutaj…

(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodo-
wych w Ministerstwie Finansów Aleksander Ło-
żykowski: Dziękuję.)

Prosimy o  przekazanie naszych podzięko-
wań. Dziękuję bardzo wszystkim członkom 
Komisji Budżetu i  Finansów Publicznych i  go-
ściom, którzy przyszli na nasze posiedzenie.

Zamykam…
(Głos z sali: I paniom.)
I paniom obsługującym prace komisji.
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(Głos z sali: I jeszcze…)
Tak. I  jeszcze panu senatorowi Ryszardowi 

Świlskiemu, w sposób szczególny.

Zamykam posiedzenie Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych.

Poszło nam to w miarę sprawnie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 55)



Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: 
Centrum Informacyjne Senatu, Dział Wydawniczy


