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Druk nr 103   

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX kadencja 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (druk nr 68) 
 

 

Sejm na 2 posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu 

Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu 

rozpatrzenia.  

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy 

na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 r.  

 

wnosi:  

 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 

 

Warszawa, dnia 19 grudnia 2019 r. 

 
    

 

Sprawozdawca 

 

 

(-) Andrzej Kosztowniak 

Przewodniczący Komisji 

Finansów Publicznych  

 

 

(-) Henryk Kowalczyk 
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IX kadencja/druk nr 68 

 

Projekt 

U S T AWA  

z dnia    2019 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych 

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

fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 5a pkt 47 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1834) 

oznacza się jako pkt 47a; 

2) w art. 21 w ust. 1 po pkt 129a dodaje się pkt 129b w brzmieniu: 

„129b)  świadczenia,  w  szczególności  dotacje  oraz  kwoty  umorzonych  

pożyczek, otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.2)) w art. 17 w  ust. 1 w pkt 59 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 60 w brzmieniu: 

„60) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, 

otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

                                                 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 

1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166 i 2200. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 

1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1751, 1798, 1978, 2020, 2200 i 2217. 
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