
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Druk nr 2948 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI FINANSOW PUBLICZNYCH 

o rz~dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
0 podatku dochodowym od osob fizycznych oraz 
ustawy o zryczaltowanym podatku 
dochodowym od niektorych przychodow 
osi~ganych przez osoby fizyczne (druk nr 2901) 

Sejm na 70 posiedzeniu w dniu 23 paidziernika 2018 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 

regulaminu Sejmu - skierowal powyzszy projekt ustawy do Komisji Finans6w Publicznych 

w celu rozpatrzenia. 

Komisja Finans6w Publicznych po rozpatrzeniu powyzszego projektu ustawy 

na posiedzeniu w dniu 25 pazdziernika 2018 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalic raczy zalqczony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 25 pazdziernika 2018 r. 

Przewodniczqcy 
Komisji Finans6w Publicznych 

i sprawozdawca 

(-) Andrzej Szlachta 
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Projekt 

USTAWA 

z dnia 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz ustawy 

o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osi~ganych 

przez osoby fizyczne 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z p6Zn. zm. 1
)) wprowadza siy nastypuj(Jce 

zmiany: 

1) wart. Sapo pkt 18 dodaje siy pkt 18a-18c w brzmieniu: 

, 18a) ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remont6w - oznacza to 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remont6w (Dz. U. z 2018 r. poz. 966); 

18b) budynku mieszkalnym jednorodzinnym- oznacza to budynek mieszkalny 

jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Oz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669); 

18c) przedsiywziyciu termomodernizacyjnym - oznacza to przedsiywZiycie 

termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remont6w;"; 

2) w art. 6 w ust. 2 wyrazy ,art. 26 i art. 26e" zastypuje siy wyrazami ,art. 26, art. 

26e i art. 26h"; 

3) wart.21wust.1: 

a) po pkt 129 dodaje siy pkt 129a w brzmieniu: 

, 129a) swiadczenia, w szczeg6lnosci dotacje oraz kwoty umorzonych 

poi.yczek, otrzymane ze srodk6w Narodowego Funduszu Ochrony 

Srodowiska i Gospodarki Wodnej Jub wojew6dzkich funduszy 

ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie 

dokumentacji oraz realizacjy przedsiywziycia: 

a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub 

I ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Oz. U. z 2018 r. poz. 1540, 
1552, 1629, 1669 i 1693. 
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b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, 

kt6ry nie zostal przekazany lub zgloszony do uzytkowania, pod 

warunkiem ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane uzyskano zgodcr na rozpoczcrcie budowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

- w ramach program6w maj~cych na celu poprawcr efektywnosci 

energetycznej i zmniejszenie emisji pyl6w i innych zanieczyszczen 

do atmosfery;", 

b) w pkt 133 wyrazy , ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wsp1eramu 

termomodemizacji i remont6w (Dz. U. z 2018 r. poz. 966)" zastcrpuje sicr 

wyrazami , ustawy o wspieraniu termomodemizacji i remont6w"; 

4) po art. 26g dodaje sicr art. 26h w brzmieniu: 

,Art. 26h. 1. Podatnik bcrd~cy wlascicielem lub wsp6lwlascicielem 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego rna prawo odliczyc od podstawy 

obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotcr 

stanowictc~ 23% wydatk6w poniesionych w roku podatkowym na materialy 

budowlane, urz~dzenia i uslugi, zwi~zane z realizacjct przedsicrwzicrcia 

termomodemizacyjnego w tym budynku, okreslone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 10, kt6re zostanie zakonczone w okresie 3 kolejnych lat, liczctc 

od konca roku podatkowego, w kt6rym poniesiono pierwszy wydatek. 

2. Kwota odliczenia nie moze przekroczyc 53 000 zl w odniesieniu do 

wszystkich realizowanych przedsicrwzicrc termomodemizacyjnych w 

poszczeg6lnych budynkach, kt6rych podatnik jest wlascicielem lub 

wsp6lwlascicielem. 

3. Wysokosc wydatk6w ustala sicr na podstawie faktur wystawionych 

przez podatnika podatku od towar6w i uslug niekorzystajctcego ze zwolnienia 

od tego podatku. 

4. Jezeli poniesione wydatki byly opodatkowane podatkiem od towar6w i 

uslug, za kwotcr wydatku uwaza sicr wydatek wraz z podatkiem od towar6w i 

uslug, o ile podatek ten nie zostal odliczony na podstawie ustawy o podatku od 

towar6w i uslug. 

5. Odliczeniu nie podlegajct wydatki w czcrsci, w jakiej zostaly: 
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I) sfinansowane (dofinansowane) ze srodk6w Narodowego Funduszu 

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej lub wojew6dzkich funduszy 

ochrony srodowiska i gospodarki wodnej lub zwr6cone podatnikowi w 

jakiejkolwiek formie; 

2) zaliczone do koszt6w uzyskania przychod6w, odliczone od przychodu na 

podstawie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym lub 

uwzglydnione przez podatnika w zwi'}zku z korzystaniem z ulg 

podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. 

6. Odliczenia dokonuje siy w zeznaniu za rok podatkowy, w kt6rym 

poniesiono wydatki. 

7. Kwota odliczenia nieznajduj'}ca pokrycia w rocznym dochodzie 

podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dluzej jednak niz przez 6 

lat, licz'}c od k01ka roku podatkowego, w kt6rym poniesiono pierwszy 

wydatek. 

8. Podatnik, kt6ry po roku, w kt6rym dokonal odliczen, otrzymal zwrot 

odliczonych wydatk6w na realizacjy przedsiywziycia termomodernizacyjnego, 

jest obowi'}zany doliczyc odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do 

dochodu za rok podatkowy, w kt6rym otrzymal ten zwrot. 

9. W przypadku niezrealizowania przedsiywziycia 

termomodernizacyjnego w terminie, o kt6rym mowa w ust. I , podatnik dolicza 

kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w kt6rym uplyn(Jl 

ten termin. 

1 0. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, planowania 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z 

ministrem wlasciwym do spraw srodowiska, ministrem wlasciwym do spraw 

gospodarki oraz ministrem wlasciwym do spraw finans6w publicznych okresli, 

w drodze rozporz'}dzenia, wykaz rodzaj6w material6w budowlanych, urz'}dzen 

i uslug zwi(Jzanych z realizacj(J przedsiywziyc termomodernizacyjnych, o 

kt6rych mowa w ust. I, maj'}c na uwadze zapewnienie poprawy efektywnosci 

energetycznej przedsiywziyc termomodernizacyjnych oraz ich wplyw na 

poprawy jakosci powietrza.'·. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 listopada I 998 r. o zryczaltowanym podatku 

dochodowym od niekt6rych przychod6w osi'}ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 
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2017 r. poz. 2157 i2175 oraz z 2018 r. poz. 650, 1291 1629) wprowadza si<r 

nastypuj'lce zrniany: 

1) wart. 11 ust. 1 i 2 otrzymuj'l brzmienie: 

, 1. Podatnik uzyskuj'!CY przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1 a i 1 d, 

oplacajeycy ryczalt od przychod6w ewidencjonowanych, moi:e odliczyc od 

przychod6w straty, o kt6rej mowa w art. 9 ust. 3-3b ustawy o podatku 

dochodowym, oraz wydatki okreslone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym, jezeli nie zostaly odliczone od dochodu lub nie zostaly 

zaliczone do koszt6w uzyskania przychod6w na podstawie przepis6w ustawy o 

podatku dochodowym. 

2. W przypadku dokonywania odliczen od przychod6w, o kt6rych mowa 

w ust. 1, stosuje siy odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3-3b, art. 26 ust. 5- 7h, 

13b, 13c i 15 oraz art. 26h ust. 2-9 ustawy o podatku dochodowym, a takze 

przepisy wydane na podstawie art . 26h ust. I 0 tej ustawy."; 

2) wart. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Przy obliczaniu ryczaltu od przychod6w ewidencjonowanych za 

poszczeg61ne miesieyce podatnicy mog'l uwzgl<rdniac odliczenia i obnizki, o 

kt6rych mowa w art. 11 i art. I 3, z zastrzezeniem art. 26h ust. 6 ustawy o 

podatku dochodowym.". 

Art. 3. I. Odliczenie, o kt6rym mowa w art. 26h ustawy zmienianej w art. I, 

stosuje si<r r6wniez do przedsiywziycia termomodemizacyjnego w rozumieniu art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 21 li stopada 2008 r. o wspieraniu termomodemizacji i remont6w 

(Dz. U. z 20 I 8 r. poz. 966) rozpoczytego przed dniem I stycznia 2019 r. , kt6re 

zostanie zakonczone po dniu 31 grudnia 20 18 r. , jednak nie p6zniej niz w okresie 

okreslonym w art. 26h ust. I ustawy zmienianej w art. 1. 

2. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 1, odliczeniu podlegaj'l wydatki 

zgodnie z art. 26h ustawy zmienianej w art. 1, poniesione na realizacjy 

przedsiywziycia termomodemizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacj i i remont6w od dnia 1 stycznia 

2019 r. do dnia, w kt6rym uplywa okres okreslony w art. 26h ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si<r odpowiednio do odliczenia wydatk6w 

okreslonych w art. 26h ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonywanych na 

4 



Liczba stron: 5 Data: 30.10.2018 Nazwa pliku: V7 86-84.NK 

VIII kadencja/druk 2901 

podstawie art. 11 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz'l 

ustawct. 

Art. 4. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszct ustaw£l, stosuje sicr do dochod6w (przychod6w) uzyskanych od dnia I 

stycznia 2019 r. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
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