Druk nr 364-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy o podatku od towarów
i usług, ustawy o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 208)
Sejm na 12 posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
w związku z art. 76 ust. 2 Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy
zawarty w druku nr 364 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek
zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
27 maja 2020 r.
wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

1) w art. 4 dodać nową zmianę w brzmieniu:
„…) w art. 52v dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie
podatku będącego podatkiem należnym za 2019 r. na podstawie art. 34 ust.
9, nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ podatkowy przekazuje
kwotę w wysokości 1% tego podatku organizacji pożytku publicznego,
którą podatnik wskazał we wniosku zawartym w zeznaniu, o którym mowa
w art. 45 ust. 1, korekcie tego zeznania, albo w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 45c ust. 3a, złożonych za 2018 r.
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4. Przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego, o którym mowa w
ust. 1, następuje na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 45c ust.
3a, sporządzonego za 2019 r. przez organ podatkowy za pośrednictwem
portalu podatkowego. Przepisy art. 45c stosuje się odpowiednio.”.”;
– KP PiS
– przyjąć
2) art. 7 projektu nadać brzmienie:
„Art. 7. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 62 w ust. 5 w pkt 11 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się
pkt 12 w brzmieniu:
„12) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie
obowiązków podatników i podatników podatku od wartości
dodanej prowadzących magazyn, do którego wprowadzane są
towary w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa
w dziale II rozdziale 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług”;
2) w art. 84 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1–3, 5–7 i 10–12”.”;
– KP PiS
– przyjąć
3) po art. 7 dodać art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374, 567, 568, 695 i …) w art. 31y dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze
rozporządzenia, przedłużać terminy związane z przekazywaniem
informacji o schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa lub wymianą
informacji podatkowych z innymi państwami, mając na względzie
okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane lub treść ustaleń w
tym zakresie podjętych przez Unię Europejską, Organizację
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub państwa uczestniczące w
wymianie tych informacji.”.”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: poprawki nr 3–5 należy głosować łącznie
4) w art. 21 wyrazy „po dniu 30 czerwca 2020 r.” zastąpić wyrazami „po dniu 31 grudnia
2020 r.”;
– KP PiS
– przyjąć
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5) art. 22 nadać brzmienie:
„Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem:
1) art. 7a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia;
2) art. 1, art. 4 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”.
– KP PiS
– przyjąć

Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych

(-) Piotr Polak

(-) Henryk Kowalczyk

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

