Druk nr 2896-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 2854)
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 2896
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) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie:
„7) w art. 23 w ust. 1 w pkt 30 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców,
działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty
wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie
wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania
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przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł;ˮ;”;
– KP PO
– odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 3, 6 i 7
Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 2 i 4

2) w art. 1 w pkt 8, po ust. 2a dodać ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Przepis ust. 2a nie ma zastosowania przy ustalaniu dochodu (straty) z odpłatnego
zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany przez
podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w
art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze a
oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot
działalności podatnika.”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 4

3) w art. 2 pkt 6 nadać brzmienie:
„6) w art. 16 w ust. 1:
a) w pkt 25 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) strat poniesionych przez bank z tytułu udzielonych po dniu 1 stycznia
1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, obliczonych
zgodnie z pkt 25 lit. b;”,
b) w pkt 37 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i
pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości
łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej
0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku
podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne;”;”;
– KP PO
– odrzucić
4) w art. 2 w pkt 6 w lit. d, po ust. 5i dodać ust. 5j w brzmieniu:
„5j. Przepis ust. 5i nie ma zastosowania przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodów z
odpłatnego zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio
oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o
której mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o
podobnym charakterze a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej
umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.”;
– KP PiS
– przyjąć
5) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) wprowadza się następujące
zmiany:
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1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie
„3. Wysokość udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób
prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na
obszarze województwa, wynosi 6,74%.”;
2) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie
„3. Wysokość udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób
prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na
obszarze województwa, wynosi 1,41%.”;
3) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokość udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób
prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na
obszarze województwa, wynosi 14,81%.”;
– KP PO
– odrzucić
6) skreślić art. 8;
– KP PO
– odrzucić
7) skreślić art. 9.
– KP PO
– odrzucić

Warszawa, dnia 23 października 2018 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych

(-) Andrzej Kosztowniak

(-) Andrzej Szlachta

