Druk nr 2895-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o rządowym projekcie ustawy
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych (druk nr 2848)

Sejm na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2895 do
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu
w dniu 23 października 2018 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) tytułowi ustawy nadać brzmienie:
„ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych”;
– KP PO
– odrzucić
2) art. 1 nadać brzmienie:
„Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511,
1000 i 1076) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 46 po pkt 8a dodaje się pkt 8b–8d w brzmieniu:
„8b) obowiązkowe składki na Fundusz, o których mowa w art. 46c;
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8c) podatek solidarnościowy, o którym mowa w rozdziale 6a ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693), zwany dalej
„podatkiem solidarnościowym”;
8d) dodatkowa opłata, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);”;
2) po art. 46a dodaje się art. 46b–46d w brzmieniu:
„Art. 46b. Wpłacony na rachunek urzędu skarbowego podatek
solidarnościowy naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na
rachunek bankowy Funduszu w terminie:
1) trzech dni roboczych licząc od dnia 1 sierpnia roku, w którym
jest
składana
deklaracja
o
wysokości
podatku
solidarnościowego
–
w
przypadku
podatku
solidarnościowego zapłaconego w terminie jego zapłaty;
2) dwóch miesięcy od dnia wpływu podatku solidarnościowego
na rachunek urzędu skarbowego, nie wcześniej jednak niż
dnia 1 sierpnia roku, w którym powinna zostać złożona
deklaracja o wysokości podatku solidarnościowego – w
przypadku podatku solidarnościowego zapłaconego po
upływie terminu jego zapłaty.
Art. 46c. 1. Do obowiązkowych składek na Fundusz stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.
2. Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.
Art. 46d. 1. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
2. Składki na Fundusz płatnik składek oblicza łącznie ze
składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp
procentowych tych składek i wykazuje w deklaracji
rozliczeniowej w łącznej kwocie.
3. Wpłacone składki, o których mowa w ust. 2, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych przekazuje na:
1) rachunek bankowy Funduszu Pracy, w wysokości
odpowiadającej udziałowi stopy procentowej składki na
Fundusz Pracy w sumie stóp procentowych składek na
Fundusz Pracy i Fundusz, po uprzednim potrąceniu
kosztu poboru;
2) rachunek
bankowy
Funduszu,
w
wysokości
odpowiadającej udziałowi stopy procentowej składki na
Fundusz w sumie stóp procentowych składek na Fundusz
Pracy i Fundusz, po uprzednim potrąceniu kosztu
poboru.
4. Koszty poboru, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, obciążają
Fundusz i są potrącane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek na Fundusz.
5. Udział stopy procentowej składki w sumie stóp procentowych
składek, o którym mowa w ust. 3, zaokrągla się do dwóch
miejsc po przecinku w górę, jeżeli na trzecim miejscu po
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przecinku jest liczba równa lub większa niż 5, lub w dół, jeżeli
jest mniejsza.
6. Składki, o których mowa w ust. 3, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 3 dni roboczych od ich rozliczenia.
7. W przypadku nieprzekazania w terminach określonych w ust. 6
składek, pobranych odsetek oraz dodatkowej opłaty na
rachunek bankowy Funduszu, należne są od Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych odsetki ustawowe za opóźnienie.”;
3) w art. 47 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Środki Funduszu pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 46
pkt 8b–8d przeznacza się na realizację zadań związanych z:
1) aktywizacją osób niepełnosprawnych;
2) wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;
3) innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia osób
niepełnosprawnych.”.”;
– KP PO
– odrzucić
  

3) art. 2 nadać brzmienie:
„Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) wprowadza
się następujące zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym
dochodów osób fizycznych oraz podatek solidarnościowy.”;
2) w art. 22 w ust. 6bb wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w
ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na
Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty
uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne,
pod warunkiem że składki zostaną opłacone:”;
3) w art. 23:
a) w ust. 1:
– pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i
inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw –
od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach
wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem
dochodowym;”,
– w pkt 65 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 66 w
brzmieniu:
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„66) podatek solidarnościowy, o którym mowa w rozdziale 6a.”,
b) ust. 3d otrzymuje brzmienie:
„3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem
ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;
4) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:
„Rozdział 6a
Podatek solidarnościowy
Art. 30h. 1. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty podatku
solidarnościowego w wysokości 4% podstawy obliczenia
tego podatku.
2. Podstawę obliczenia podatku solidarnościowego stanowi
nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów
podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w
art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich
pomniejszeniu o:
1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i
2a,
2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5
– odliczone od tych dochodów.
3. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia podatku
solidarnościowego w roku kalendarzowym, o którym mowa
w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te
dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:
1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34
ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest
podatkiem należnym,
2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1
i 2 oraz ust. 1aa
– których termin złożenia upływa w okresie od dnia
następującego po dniu upływu terminu na złożenie
deklaracji o wysokości podatku solidarnościowego w
roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia
upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
4. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane
składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości
podatku solidarnościowego, według udostępnionego wzoru,
w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w
tym terminie wpłacić podatek solidarnościowy. Przepisy
art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
5. Deklaracja o wysokości podatku solidarnościowego zawiera
dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby
fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest
deklaracja,
oraz
poprawne
rozliczenie
podatku
solidarnościowego.
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6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych
udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w
formie dokumentu elektronicznego, wzór deklaracji o
wysokości podatku solidarnościowego.
Art. 30i. 1. Do podatku solidarnościowego stosuje się odpowiednio
przepisy Ordynacji podatkowej.
2. Uprawnienia organu podatkowego przysługują naczelnikowi
urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku
dochodowego od osób fizycznych, a w przypadku:
1) gdy jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych
i wymogami bezpieczeństwa państwa – organowi
wymienionemu w art. 13a Ordynacji podatkowej;
2) spraw, o których mowa w art. 119g § 1 Ordynacji
podatkowej – Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej.”.”;
– KP PO
– odrzucić
  

4) art. 3 nadać brzmienie:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”;
– KP PO
– odrzucić
  

5) skreślić art. 4–37.
– KP PO
– odrzucić
  

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 1-5 należy głosować łącznie

Warszawa, dnia 23 października 2018 r.

  

Sprawozdawca

Przewodnicząca Komisji

(-) Anita Czerwińska

(-) Bożena Borys-Szopa

