
 

 

Druk nr 2918-A    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 2860) 
 
 

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 2918  
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 
w drugim czytaniu. 

 
Komisja Finansów Publicznych 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: 

„o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 13 
Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 14–22 
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2) w art. 1 w pkt 27, w art. 30da ust. 7 nadać brzmienie: 

„7. Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej 
składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający 
dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową. Jeżeli dochód z 
niezrealizowanych zysków jest wyższy niż późniejszy dochód z odpłatnego zbycia 
składnika majątku, za dochód uważa się późniejszy dochód z odpłatnego zbycia tego 
składnika majątku, jeżeli podatnik wykaże, że obniżenie wartości składnika majątku 
nastąpiło w wyniku normalnych zdarzeń, w szczególności niezwiązanych z 
wykorzystaniem narzędzi wynikających z prawa handlowego i strata związana z 
obniżeniem wartości składnika majątku nie została uwzględniona w państwie, do 
którego podatnik przeniósł składnik majątku albo rezydencję podatkową.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
3) w art. 1 w pkt 27, w art. 30da po ust. 13 dodać ust. 13a w brzmieniu: 

„13a. Jeżeli podatnik osiąga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochód z 
niezrealizowanych zysków, a następnie osiąga dochód poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia przeniesionego składnika majątku i 
drugie państwo nie zastosowało właściwej metody zapobiegania podwójnemu 
opodatkowaniu, od podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków odlicza się 
kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą z tytułu odpłatnego zbycia 
przeniesionego składnika majątku. Odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 
podatku obliczonego od dochodu uzyskanego za granicą przy zastosowaniu stawki, o 
której mowa w ust. 1.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawkami nr 5 i 8 
Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 6 
 

4) w art. 1 w pkt 27, w art. 30da w ust. 14 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie: 
„Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego 

wzoru, o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych 
składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, oraz w tym terminie wpłacić 
podatek należny.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
5) w art. 1 w pkt 27, art. 30de nadać brzmienie: 

„Art. 30de. 1. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega z urzędu 
odroczeniu w przypadku przeniesienia składników majątku albo 
rezydencji podatkowej na terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, które jest stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub 
Unią Europejską umowy w sprawie wzajemnej pomocy przy 
odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważnej wzajemnej 
pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 
2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności 
dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z 
31.03.2010, s. 1). 
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2. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega odroczeniu na 

wniosek podatnika w przypadku przeniesienia składników majątku albo 
rezydencji podatkowej na terytorium innego państwa niż wskazane w ust. 
1. 

3. Właściwy organ podatkowy wydaje decyzję o przyznaniu odroczenia 
podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku 
określonym w ust. 2. 

4. Warunkiem przyznania odroczenia podatku od dochodów z 
niezrealizowanych zysków, o którym mowa w ust. 2 jest złożenie wraz z 
wnioskiem zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego.  

5. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 zostaje 
zwolnione w dniu następującym po upływie terminu określonego w ust. 7, 
jeżeli nie nastąpiło wygaśnięcie odroczenia należnego podatku lub w dniu 
następującym po dniu określonym w ust. 9 i 10. 

6. Podatnik ma obowiązek przez okres wskazany w ust. 7, w terminie do 
końca lutego roku następującego po każdym roku podatkowym przesyłać 
informacje o posiadanych składnikach majątku i miejscu rezydencji 
podatkowej, sporządzone według ustalonego wzoru. 

7. Odroczenie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym 
mowa w ust. 1 i 2 wygasa, jeżeli podatnik lub jego spadkobierca w 
terminie 5  lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 
przeniesienie składników majątku albo rezydencji podatkowej: 

1) dokona zbycia w jakiejkolwiek formie przeniesionych poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składników majątku, w tym przypisanych 
do zagranicznego zakładu, położonego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) przeniesie ponownie do innego państwa niż państwo członkowskie 
Unii Europejskiej przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składniki majątku, w tym przypisane do zagranicznego 
zakładu, chyba że przeniesienie to nastąpi do państwa należącego do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną umowy 
zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w sprawie 
wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, 
równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 
2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy 
przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych 
obciążeń; 

3) zmieni ponownie rezydencję podatkową na rezydencję podatkową 
państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, chyba 
że ponowna zmiana rezydencji podatkowej nastąpi do państwa 
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest 
stroną umowy zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską 
w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności 
podatkowych, równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w 
dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie 
wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących 
podatków, ceł i innych obciążeń; 

4) zostanie postawiony w stan upadłości; 
5) naruszy obowiązki określone w ust. 6. 
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8. W przypadku wygaśnięcia odroczenia podatku od dochodów z 

niezrealizowanych zysków, o którym mowa w ust. 7, podatnik ma 
obowiązek złożenia deklaracji, o której mowa w art. 30da ust. 14, i wpłaty 
należnego podatku w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po 
roku podatkowym, w którym nastąpiło wygaśnięcie odroczenia podatku. 

9. Jeżeli podatnik w terminie określonym w ust. 7, przeniósł składnik 
majątku z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od dochodów z 
niezrealizowanych zysków wygasa w dniu, w którym następuje to 
zdarzenie. Jeżeli podatnik wpłacił ten podatek w terminie określonym w 
art. 30da ust. 14, to może on wystąpić o zwrot zapłaconego podatku w 
części przypadającej na przenoszony składnik majątku.  

10. Jeżeli podatnik w terminie określonym w ust. 7, ponownie stanie się 
osobą, o której mowa w art. 3 ust. 1, zobowiązanie podatkowe z tytułu 
podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków wygasa w dniu, w 
którym następuje to zdarzenie. Jeżeli podatnik wpłacił ten podatek w 
terminie określonym w art. 30da ust. 14, to może  wystąpić o zwrot 
zapłaconego podatku. Zwrot nie dotyczy podatku przypadającego na 
składniki majątku, które pozostają związane z położonym poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika. 

11. Jeżeli podatnik wpłacił podatek od dochodów z niezrealizowanych 
zysków w terminie określonym w art. 30da ust. 14 i zachodzi okoliczność, 
o której mowa w art. 30da ust. 7, to może  wystąpić o zwrot nadpłaconego 
podatku. 

12. Jeżeli podatnik wpłacił podatek od dochodów z niezrealizowanych 
zysków w terminie określonym w art. 30da ust. 14 i zachodzi okoliczność, 
o której mowa w art. 30da ust. 13a, to może  wystąpić o zwrot 
nadpłaconego podatku. 

13. W przypadku zmiany rezydencji podatkowej właściwym naczelnikiem 
urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2, jest naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 

14. W sprawach nieuregulowanych w ust. 2–5 stosuje się przepisy Ordynacji 
podatkowej.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
6) w art. 1 w pkt 27, w art. 30de: 

a) ust. 4 i 5 nadać brzmienie:  
„4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, w postaci 

gwarancji lub poręczenia może zostać przedłożone przez podmiot posiadający 
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, którego sytuacja finansowa i majątkowa daje podstawę do 
uznania, że jest on zdolny do wykonania obowiązków wynikających z tej 
gwarancji lub tego poręczenia. 

5. Rozłożenie na raty zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków 
następuje w drodze decyzji, w której organ podatkowy w szczególności: 

1) ustala wysokość i terminy spłaty rat oraz wysokość opłaty prolongacyjnej; 
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2) informuje o okolicznościach skutkujących wygaśnięciem decyzji i 

postawieniem zobowiązania z tytułu podatku od dochodów z 
niezrealizowanych zysków w stan wymagalności.”, 

b) po ust. 5 dodać ust. 5a w brzmieniu:  
„5a. Decyzja, o której mowa w ust. 5, wygasa w przypadku, gdy: 

1) podatnik dokona zbycia w jakiejkolwiek formie przeniesionych poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składników majątku, w tym 
przypisanych do zagranicznego zakładu położonego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składniki majątku, 
w tym przypisane do zagranicznego zakładu, zostaną ponownie 
przeniesione do innego państwa niż państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, chyba że przeniesienie to nastąpi do państwa należącego do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną umowy zawartej 
z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w sprawie wzajemnej 
pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważnej 
wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 
16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu 
wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń; 

3) podatnik zmieni ponownie rezydencję podatkową na rezydencję 
podatkową państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
chyba że ponowna zmiana rezydencji podatkowej nastąpi do państwa 
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną 
umowy zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w sprawie 
wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, 
równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 
2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy 
odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych 
obciążeń; 

4) nastąpi upadłość podatnika lub podmiotu, który udzielił podatnikowi 
zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, o którym mowa w 
ust. 2, w postaci gwarancji lub poręczenia;  

5) podatnik nie dotrzymał terminu płatności którejkolwiek z rat lub opłaty 
prolongacyjnej.”,  

c) ust. 6 nadać brzmienie:   
„6. W okresie rozłożenia podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na raty 

podatnik jest obowiązany do składania na ostatni dzień każdego roku 
kalendarzowego informacji o wystąpieniu lub niewystąpieniu zdarzeń, o których 
mowa w ust. 5a pkt 1–4. Informację składa się do naczelnika urzędu 
skarbowego, który wydał decyzję, o której mowa w ust. 5, do 7 dnia pierwszego 
miesiąca następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy ta 
informacja.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 6 należy głosować łącznie z poprawką nr 11 
 

7) w art. 1 w pkt 27 skreślić art. 30df; 
– KP PO 

– odrzucić 
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8) w art. 1 w pkt 27, art. 30di nadać brzmienie: 

„Art. 30di. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, wzory: 

1) deklaracji, o której mowa w art. 30da ust. 14, 
2)  informacji, o której mowa w art. 30de ust. 6,     
3) informacji, o której mowa w art. 30dg ust. 1 
– wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca 
składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze 
umożliwienie identyfikacji urzędu skarbowego, identyfikacji podatnika, 
składników majątku, zastosowanej metody wyceny wartości rynkowej 
oraz poprawne obliczenie podatku od dochodów z niezrealizowanych 
zysków przez podatnika.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
9) art. 1 w pkt 28 lit. w b w tiret trzecim, w art. 30f w ust. 2 w pkt 4 lit. b nadać brzmienie:   

 „b) małżonka podatnika, a także jego krewnych do drugiego stopnia,”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
10) w art. 2: 

a) w pkt 10 w lit. d skreślić tiret pierwsze, 
b) w pkt 16 w lit. a: 

– tiret trzeciemu nadać brzmienie:  
„– w pkt 58 po wyrazie „55” dodaje się wyrazy „ , 56”,”, 

– skreślić tiret czwarte, 
c) w pkt 20 w lit. a skreślić tiret trzecie, 
d) w pkt 21: 

– w lit. a skreślić tiret drugie, 
– skreślić lit. b; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 10 należy głosować łącznie z poprawką nr 23 
 

11) w art. 2 w pkt 30, w art. 24i: 
a) ust. 4 i 5 nadać brzmienie:  

„4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, w postaci 
gwarancji lub poręczenia może zostać przedłożone przez podmiot posiadający 
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, którego sytuacja finansowa i majątkowa daje podstawę do 
uznania, że jest on zdolny do wykonania obowiązków wynikających z tej 
gwarancji lub tego  poręczenia. 

5. Rozłożenie na raty zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków  
następuje w drodze decyzji, w której organ podatkowy w szczególności: 

1) ustala wysokość i terminy spłaty rat oraz wysokość opłaty prolongacyjnej; 
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2) informuje o okolicznościach skutkujących wygaśnięciem decyzji i 

postawieniem zobowiązania z tytułu podatku od dochodów z 
niezrealizowanych zysków w stan wymagalności.”, 

b) po ust. 5 dodać ust. 5a w brzmieniu:  
„5a. Decyzja, o której mowa w ust. 5 wygasa w przypadku, gdy: 

1) podatnik dokona zbycia w jakiejkolwiek formie przeniesionych poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składników majątku, w tym 
przypisanych do zagranicznego zakładu położonego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składniki majątku, 
w tym przypisane do zagranicznego zakładu, zostaną ponownie 
przeniesione do innego państwa niż państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, chyba że przeniesienie to nastąpi do państwa należącego do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną umowy zawartej 
z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w sprawie wzajemnej 
pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważnej 
wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 
16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu 
wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń; 

3) podatnik zmieni ponownie rezydencję podatkową na rezydencję 
podatkową państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
chyba że ponowna zmiana rezydencji podatkowej nastąpi do państwa 
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną 
umowy zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w sprawie 
wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, 
równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 
2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy 
odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych 
obciążeń; 

4) nastąpi upadłość lub likwidacja podatnika;  
5) podmiot, który udzielił podatnikowi zabezpieczenia wykonania 

zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 2, w postaci gwarancji 
lub poręczenia ogłosi upadłość, likwidację lub zostanie przejęty w wyniku 
łączenia lub podziału przez inny podmiot lub przekształcony w spółkę 
niemającą osobowości prawnej;  

6) podatnik nie dotrzymał terminu płatności którejkolwiek z rat lub opłaty 
prolongacyjnej.”, 

c) ust. 6 nadać brzmienie:   
„6. W okresie rozłożenia podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na raty 

podatnik jest obowiązany do składania na ostatni dzień każdego roku 
kalendarzowego informacji o wystąpieniu lub niewystąpieniu zdarzeń, o których 
mowa w ust. 5a pkt 1–5. Informację składa się do naczelnika urzędu 
skarbowego, który wydał decyzję, o której mowa w ust. 5, do 7 dnia pierwszego 
miesiąca następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy ta 
informacja.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 
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12) art. 2 w pkt 32, w art. 26b ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Na odmowę wydania opinii o stosowaniu zwolnienia  przysługuje prawo wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego. O prawie tym organ podatkowy informuje 
wnioskodawcę w pouczeniu odmowy wydania opinii o stosowaniu zwolnienia.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
13) skreślić art. 3; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

14) w art. 3 w pkt 14, w art. 58b: 
a) § 1 i 2 nadać brzmienie: 

„§ 1. W przypadku wydania decyzji z zastosowaniem przepisów lub środków 
określonych w art. 58a § 1 pkt 1–4, gdy decyzja dotyczy podatku dochodowego 
od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem 
zryczałtowanych form opodatkowania, dodatkowe zobowiązanie podatkowe 
wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i 
niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania w zakresie 
wynikającym z tej decyzji. 

§ 2. W przypadku wydawania decyzji z zastosowaniem przepisów określonych w 
art. 58a § 1 pkt 1 w zakresie podatków innych niż wymienione w § 1, dodatkowe 
zobowiązanie podatkowe wynosi 40% kwoty korzyści podatkowej w zakresie 
wynikającym z tej decyzji.”, 

b) skreślić § 4, 
c) zmienić numerację dotychczasowego § 5 na § 4; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
15) w art. 3 w pkt 22, w art. 86a w § 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) innej szczególnej cesze rozpoznawczej – rozumie się przez to właściwość 
uzgodnienia polegającą na tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych 
warunków:  
a) wpływ na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z 

tytułu podatku odroczonego, wynikający lub oczekiwany w związku z 
wykonaniem uzgodnienia u korzystającego jest istotny dla danej jednostki w 
rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz przekracza w trakcie roku 
kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł, 

b) płatnik podatku dochodowego byłby zobowiązany do pobrania podatku 
przekraczającego w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł, jeżeli w 
odniesieniu do wypłat należności wynikających lub oczekiwanych w związku z 
wykonaniem uzgodnienia nie miałyby zastosowania właściwe umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia podatkowe, 

c) dochody (przychody) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wynikające 
lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekraczają łącznie w 
trakcie roku kalendarzowego kwotę 25 000 000 zł, 
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d) różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby należny w 

związku z wykonaniem uzgodnienia od korzystającego nieposiadającego 
siedziby, zarządu ani miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, gdyby był on podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznym lub art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a 
podlegającym faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w państwie siedziby, 
zarządu lub miejsca zamieszkania korzystającego w związku z wykonaniem 
uzgodnienia, przekracza łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 
000 zł;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
16) w art. 3 w pkt 22, w art. 86f: 

a) w § 1: 
– pkt 9 nadać brzmienie: 

„9) wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem 
informacji o schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym 
została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego 
schematu;”, 

– pkt 11 nadać brzmienie: 
„11) wskazanie znanych przekazującemu informację danych 

identyfikujących, o których mowa w pkt 1, dla podmiotów 
uczestniczących, mających uczestniczyć w schemacie podatkowym lub na 
które może mieć wpływ schemat podatkowy, oraz państw i terytoriów, w 
których podmioty te posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd lub 
których schemat ten może dotyczyć;”, 

b) § 4 nadać brzmienie: 
„§ 4. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału promotor lub wspomagający 

przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację zawierającą 
dane identyfikujące korzystającego, określone w § 1 pkt 1, 9 i 11, któremu w 
trakcie tego kwartału udostępnił schemat podatkowy standaryzowany, 
wskazując NSP. W przypadku, w którym przekazanie danych, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej 
tajemnicy zawodowej, obowiązek ich przekazania nie obejmuje danych 
korzystającego oraz danych identyfikujących podmiot uczestniczący określony 
w § 1 pkt 11, który nie zwolnił promotora lub wspomagającego z obowiązku 
zachowania tajemnicy w tym zakresie.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
17) w art. 3 pkt 22, w art. 86g § 2 nadać brzmienie: 

„§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadaje NSP i przekazuje potwierdzenie 
jego nadania, które zawiera NSP oraz dane zawarte w przekazanej informacji o 
schemacie podatkowym.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 
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18) w art. 3 w pkt 22, w art. 86l § 4 nadać brzmienie: 

„§ 4. Podmiot obowiązany do stosowania w roku obrotowym wewnętrznej procedury 
zgodnie z § 1 jest obowiązany do jej stosowania przez okres kolejno następujących 
po tym roku 3 lat obrotowych, w przypadku gdy wysokość przychodów lub kosztów, 
o których mowa w § 1, nie przekroczyła w roku poprzedzającym ten okres 
równowartości 8 000 000 zł.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
19) w art. 3 w pkt 26, art. 119d nadać brzmienie: 

„Art. 119d. Przy ocenie, czy osiągnięcie korzyści podatkowej było głównym lub 
jednym z głównych celów dokonania czynności, bierze się pod uwagę cele 
ekonomiczne czynności wskazane przez stronę.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
20) w art. 3 w pkt 44, w art. 119zb § 3 nadać brzmienie: 

„§ 3. W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy, w szczególności w razie 
zasięgnięcia opinii biegłego, termin, o którym mowa w § 1, może być przedłużany, 
nie więcej jednak niż o 9 miesięcy.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
21) w art. 30 ust. 2 nadać brzmienie:   

„2. Dzień wygaśnięcia interpretacji indywidualnych określonych w ust. 1 uznaje się za 
dzień, w którym stwierdzono ich wygaśnięcie w rozumieniu przepisów art. 14k–14n 
ustawy zmienianej w art. 3.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
22) w art. 33 ust. 1 nadać brzmienie:   

„1. Przepis art. 14na § 1 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, ma zastosowanie do interpretacji indywidualnej wydanej: 
1) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na wniosek złożony przed tym dniem,  
2) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
– jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia 

przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
23) skreślić art. 44; 
– KP PiS 

– przyjąć 
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24) w art. 45 w ust.1 pkt 4 nadać brzmienie:   

„4) art. 41 ust. 4, 4aa, 4d, 10, 12–23 i 27–29 oraz art. 42 ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 26 ust. 1, 1c, 1f, 1g, 2c, 2e–2l, 3, 3e–
3g, 7–7j, 9 i 10 oraz art. 26b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, które stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości 
pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub 
wypłacanych po dniu 31 grudnia 2018 r.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
 
 
Warszawa, dnia 23 października 2018 r. 
 
 
 

Sprawozdawca  
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