Druk nr 675-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX 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, ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 642)
Sejm na 20 posiedzeniu w dniu 27 października 2020 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 675
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych
w drugim czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po
na posiedzeniu w dniu 27 października 2020 r.

rozpatrzeniu

wniosku

i

poprawek

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujące wniosek i poprawki:
odrzucić projekt ustawy
- KP KO
- KP KP PSL-Kukiz’15
– odrzucić
Uwaga: konsekwencją przyjęcia wniosku będzie bezprzedmiotowość poprawek.

1) tytułowi ustawy nadać brzmienie:
„o likwidacji spółek komandytowych poprzez podwójne opodatkowanie przedsiębiorców
oraz likwidacji ulgi abolicyjnej”;
– KP KO
– odrzucić
2) w art. 1 skreślić pkt 12;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 2 będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 3,
4, 5, 6 i 7.
3) w art. 1 w pkt 12 lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości trzykrotności kwoty
zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1. Limit ten nie
dotyczy osób, które w trakcie całego roku podatkowego nie miały ukończonego
30. roku życia.”;”;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 3 będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 4,
5, 6 i 7.
4) w art. 1 w pkt 12 lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:
„Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej
podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1. Limit ten nie dotyczy:
1) osób, które mają status studenta do ukończenia 26. roku życia;
2) osób z prawami emerytalnymi;
3) osób, które z powodu wykonywanej pracy regularnie przekraczają granicę
państwową (pracownicy transgraniczni).”;”;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 4 będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 5,
6 i 7.
5) w art. 1 w pkt 12 lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:
„Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej podatek, o
której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1. Limit ten nie dotyczy
osób, które mają
status studenta do ukończenia 26. roku życia.”;”;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 5 będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 6 i
7.

6) w art. 1 w pkt 12 lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:
„Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej
podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1. Limit ten nie dotyczy osób z
prawami emerytalnymi.”;”;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 6 będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 7.
7) w art. 1 w pkt 12 lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:
„Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej
podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1. Limit ten nie dotyczy osób, które
z powodu wykonywanej pracy regularnie przekraczają granicę państwową
(pracownicy transgraniczni).”;”;
– KP KO
– odrzucić
8) w art. 1 w pkt 15, w art. 41:
a) w ust. 4f we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4g w zdaniu drugim wyraz „podatek”
zastąpić wyrazami „zaliczkę na podatek”,
b) w ust. 4h wyrazy „podatek należny” zastąpić wyrazami „zaliczkę na podatek”
c) po ust. 4h dodać ust. 4i oraz 4j w brzmieniu:
„4i. Podatnik jest obowiązany przed terminem, o którym mowa w ust. 4f i ust. 4g
zdaniu drugim, przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek. W terminie
wpłaty zaliczki na podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego płatnik
jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek
sporządzoną według ustalonego wzoru.
4j. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 4i, wraz z objaśnieniami
co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi
pouczeniami, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji płatnika, podatnika i
urzędu skarbowego, do którego została wpłacona zaliczka na podatek, oraz
poprawnego obliczenia przez płatnika zaliczki na podatek.”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: poprawki nr 8, 22 i 28 należy głosować łącznie.
Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 13,
15, 21, 23, 24 i 25.
9) w art. 1:
a) po pkt 17 dodać pkt 17a i 17b w brzmieniu:
„17a) użyte w art. 52l w pkt 1 i 2 oraz w art. 52t w ust. 1 wyrazy „w 2020 r.” zastępuje
się wyrazami „w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym
odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,”;

17b) użyte w art. 52l w pkt 3 i 4 wyrazy „w 2020 r. i 2021 r.” zastępuje się wyrazami
„w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w
którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,”;”,
b) po pkt 18 dodać pkt 18a w brzmieniu:
„18a) w art. 52n:
a) w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art.
30c ust. 2 w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć
darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w
którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na
przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o
COVID-19:”,
– w pkt 3 wyraz „Bazy” zastępuje się wyrazem „Bazie”,
– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu z przeznaczeniem na
wykonywanie zadań ustawowych.”,
b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–6 w
brzmieniu:
„4) od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu
podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
5) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu
podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
6) od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano
stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca wartości darowizny.”;”,
c) w pkt 19 kropkę zastąpić przecinkiem i dodać pkt 20–27 w brzmieniu:
„20) w art. 52q:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Zwalnia się z obowiązku, o którym mowa w art. 44 ust. 17 pkt
2 i ust. 23 oraz art. 26i ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, odpowiednio za
poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy, w których
spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii
ogłoszony z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika odpowiednio w danym okresie
rozliczeniowym lub roku podatkowym przychody, o których
mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w
przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie
działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok
podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich
przychodów;
3) podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie
rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do
podatników, którzy:
1) w okresie od 2019 r. do końca roku poprzedzającego rok
podatkowy stosowali formę opodatkowania, w przypadku
której nie ustala się przychodów;

2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w
ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok podatkowy i
nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w
art. 14;
3) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku
podatkowym.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przez analogiczny okres poprzedniego roku podatkowego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się analogiczny okres
rozliczeniowy albo rok podatkowy przypadający w okresie od
2019 r. do roku bezpośrednio poprzedzającego rok podatkowy.”;
21) w art. 52s w ust. 1 wyrazy „w 2020 roku” zastępuje się wyrazami „w
okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii
ogłoszony z powodu COVID-19”;
22) w art. 52u:
a) w ust. 1 wyrazy „w 2020 r.” zastępuje się wyrazami „w okresie od
2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan
epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,”,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W 2020 r. wysokość zaliczek, o których mowa w ust. 1, oblicza
się w następujący sposób:”;
23) po art. 52v dodaje się art. 52va w brzmieniu:
„Art. 52va. 1. Jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego
za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii
ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty w
wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego
następuje również w przypadku, gdy wniosek, o którym
mowa w art. 45c ust. 3 i 3a, zostanie złożony po terminie
do jego złożenia, nie później jednak niż do końca miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upływa termin do
złożenia zeznania podatkowego, złożenia korekty tego
zeznania albo złożenia oświadczenia, określony
odpowiednio w art. 45c ust. 1 pkt 1 albo 2 albo w ust. 3a
w zdaniu drugim.
2. Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne
obliczenie podatku, z którego wynika podatek należny
na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył wniosku, o którym
mowa w ust. 1, organ podatkowy przekazuje kwotę w
wysokości nieprzekraczającej 1% tego podatku
organizacji pożytku publicznego wskazanej przez
podatnika we wniosku zawartym w złożonym zeznaniu,
o którym mowa w art. 45 ust. 1, złożonej korekcie tego
zeznania albo złożonym oświadczeniu, o którym mowa
w art. 45c ust. 3a lub art. 52v ust. 4, za ubiegły rok
podatkowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przekazanie
kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku
należnego następuje na podstawie wniosku, o którym
mowa w art. 45c ust. 3a, sporządzonego przez organ
podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego.

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–3 do przekazania
kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego stosuje
się odpowiednio przepis art. 45c.”;
24) w art. 52w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii
ogłoszony z powodu COVID-19, zmniejszenia, o którym mowa
w art. 44 ust. 17 pkt 1 oraz art. 26i ust. 1 pkt 1 albo zwiększenia,
o którym mowa w art. 26i ust. 2 pkt 1, dokonuje się począwszy
od odpowiednio okresu rozliczeniowego lub roku podatkowego,
w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty
określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do końca
okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.”;
25) w art. 52x:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 30
września 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do końca miesiąca,
w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu
COVID-19”,
b) w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 4–6 w brzmieniu:
„4) od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020
r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200%
wartości darowizny;
5) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. –
odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości
darowizny;
6) od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym
odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19
– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości
darowizny.”;
26) w art. 52z:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ust.
wyrazy „do dnia 30 września 2020 r.” zastępuje się wyrazami
„do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii
ogłoszony z powodu COVID-19,”,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z
tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest
przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust.
2 ustawy o COVID-19, realizowanego w okresie od dnia
1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano
stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na rzecz:
1) podmiotów wymienionych w art. 52n ust. 1,
2) podmiotów lub jednostek, do których zadań
ustawowych należy przeciwdziałanie COVID-19, o
którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19
- o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.”;
27) w art. 52za:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ust.
wyrazy „do dnia 30 września 2020 r.” zastępuje się wyrazami
„do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii
ogłoszony z powodu COVID-19,”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Do przychodów nie zalicza się wartości nieodpłatnych
świadczeń otrzymanych do końca miesiąca, w którym
odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
przez podatników, o których mowa w art. 52n ust. 1 oraz art.
52z ust. 2 pkt 2.”.”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: poprawki nr 9, 26, 27, 29, 31, 32 i 34 należy głosować łącznie.
10) w art. 2 skreślić pkt 1;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: poprawki nr 10, 14, 16, 17 i 19 należy głosować łącznie.
Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 11,
12, 20 i 33.
11) w art. 2 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) spółek jawnych i spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki komandytowej
bądź spółki komandytowo-akcyjnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka
nie złoży:
a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru,
o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku
dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za
pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego,
prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 8
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo w art. 5 ust.
1, lub
b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od
dnia zaistnienia zmian w przekazanej informacji
– do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki
oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika
osiągającego dochody z takiej spółki.”;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 11 będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 12.
12) w art. 2 w pkt 1 w lit. a skreślić tiret drugie;
– KP KO
– odrzucić
13) w art. 2 skreślić pkt 2;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: poprawki nr 13, 15, 21, 23, 24 i 25 należy głosować łącznie.

14) w art. 2 w pkt 3 skreślić lit. a;
– KP KO
– odrzucić
15) w art. 2 w pkt 3 skreślić lit. b;
– KP KO
– odrzucić
16) w art. 2 skreślić pkt 5;
– KP KO
– odrzucić
17) w art. 2 skreślić pkt 6;
– KP KO
– odrzucić
18) w art. 2 pkt 14 nadać brzmienie:
„14) użyte w art. 19 w ust. 1 w pkt 2 i w art. 25 w ust. 1g wyrazy „1 200 000 euro”
zastępuje się wyrazami „5 000 000 euro”;
– KP KO
– odrzucić
19) w art. 2 skreślić pkt 15;
– KP KO
– odrzucić
20) w art. 2 w pkt 15 ust. 4e nadać brzmienie:
„4e. Zwalnia się od podatku przychody uzyskane przez komandytariusza z tytułu udziału
w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 85 528 zł takich przychodów
uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej
spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.”
– KP KO
– odrzucić
21) w art. 2 skreślić pkt 17;
– KP KO
– odrzucić
22) w art. 2 w pkt 17, w art. 26aa:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 w zdaniu drugim wyraz „podatek”
zastąpić wyrazami „zaliczkę na podatek”,
b) w ust. 3 wyrazy „podatek należny” zastąpić wyrazami „zaliczkę na podatek”,
c) dodać ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Podatnik jest obowiązany przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 zdaniu
drugim, przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek. W terminie wpłaty na
rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek płatnik jest

obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek
sporządzoną według ustalonego wzoru.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 4, wraz z objaśnieniami co
do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi
pouczeniami, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji płatnika, podatnika i
urzędu skarbowego, do którego została wpłacona zaliczka na podatek, oraz
poprawnego obliczenia przez płatnika zaliczki na podatek.”;
– KP PiS
– przyjąć
23) w art. 2 skreślić pkt 18;
– KP KO
– odrzucić
24) w art. 2 skreślić pkt 19;
– KP KO
– odrzucić
25) w art. 2 skreśla się pkt 20;
– KP KO
– odrzucić
26) w art. 2:
a) po pkt 21 dodać pkt 21a w brzmieniu:
„21a) w art. 38g:
a) w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 w celu
obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć nieodliczone na
podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 darowizny przekazane od dnia 1 stycznia
2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z
powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art.
2 ust. 2 ustawy o COVID-19:”,
– w pkt 3 wyraz „Bazy” zastępuje się wyrazem „Bazie”,
– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu z przeznaczeniem na
wykonywanie zadań ustawowych.”,
b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–6 w
brzmieniu:
„4) od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu
podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
5) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega
kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
6) od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan
epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca wartości darowizny.”;”,

b) po pkt 22 dodać pkt 22a–22d w brzmieniu:
„22a) w art. 38i:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Zwalnia się z obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25
oraz art. 18f ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, odpowiednio za poszczególne okresy
rozliczeniowe lub rok podatkowy, w których spełnione zostały łącznie
następujące warunki:
1) podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub
roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika odpowiednio w danym okresie
rozliczeniowym lub roku podatkowym przychody, o których mowa w
art. 12, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu
poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który
rozpoczął prowadzenie działalności w roku podatkowym – w stosunku
do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników,
którzy:
1) w okresie od 2019 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy
stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się
przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale roku
poprzedzającego rok podatkowy i nie uzyskali w tym okresie
przychodów, o których mowa w art. 12;
3) rozpoczęli prowadzenie działalności w roku podatkowym.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przez analogiczny okres poprzedniego roku podatkowego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się analogiczny okres rozliczeniowy albo rok
podatkowy w okresie od 2019 r. do roku bezpośrednio poprzedzającego rok
podatkowy.”,
c) uchyla się ust. 4,
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepis ust. 1 stosuje się nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego,
w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przy
czym w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż
kalendarzowy, zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w art. 18f ust. 1
pkt 2 albo ust. 2 pkt 2, podlegają zobowiązania objęte do końca tego roku
kalendarzowego zwolnieniem z obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust.
19 pkt 2 i ust. 25.”;
22b) w art. 38k w ust. 1 wyrazy „w 2020 roku” zastępuje się wyrazami „w okresie
od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z
powodu COVID-19”;
22c) w art. 38l ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d, ponoszone w okresie
od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii
ogłoszony z powodu COVID-19, na działalność badawczo-rozwojową, której
celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć
również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w
art. 25 ust. 1 lub 1b, w trakcie roku podatkowego, który:

1) rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31
grudnia 2019 r.;
2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w
miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID19.”;
22d) w art. 38m:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w
miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID19”,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W roku podatkowym obejmującym marzec 2020 r. wysokość zaliczek, o
których mowa w ust. 1, oblicza się następujący sposób:”;”,
c) po pkt 23 dodać pkt 24–27 w brzmieniu:
„24) w art. 38o:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zmniejszenia, o których mowa w art. 25 ust. 19 pkt 1 oraz art. 18f
ust. 1 pkt 1, albo zwiększenia, o którym mowa w art. 18f ust. 2 pkt 1,
dokonuje się począwszy od odpowiednio okresu rozliczeniowego lub
roku podatkowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu
zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do końca
okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis ust. 1 stosuje się nie dłużej niż do końca roku
kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z
powodu COVID-19, przy czym w przypadku podatników, których
rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, uprawnieniu, o którym
mowa w art. 18f ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, podlegają wierzytelności
objęte do końca tego roku kalendarzowego uprawnieniem, o którym
mowa w art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25.”;
25) w art. 38p:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 30
września 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do końca miesiąca, w
którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19”;
b) w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–
6 w brzmieniu:
„4) od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. –
odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości
darowizny;
5) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu
podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
6) od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym
odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 –
odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.”;
26) w art. 38r:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ust. wyrazy „do
dnia 30 września 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do końca miesiąca,
w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19”,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu
nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie

COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19,
realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca
miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu
COVID-19, na rzecz:
1) podmiotów wymienionych w art. 38g ust. 1,
2) podmiotów lub jednostek, do których zadań ustawowych
należy przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art.
2 ust. 2 ustawy o COVID-19
- o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.”;
27) w art. 38s:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ust. wyrazy
„do dnia 30 września 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do końca
miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu
COVID-19”,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Do przychodów nie zalicza się wartości nieodpłatnych
świadczeń otrzymanych do końca miesiąca, w którym odwołano
stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 przez podatników,
o których mowa w art. 38g ust. 1 oraz w art. 38r ust. 2 pkt 2.”.”;
– KP PiS
– przyjąć
27) w art. 3 po pkt 8 dodać pkt 8a–8e w brzmieniu:
„8a) w art. 57b:
a) w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 podatnik może odliczyć
darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w
którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na
przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy 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. 1842), zwanej dalej
„ustawą o COVID-19”:”,
– w pkt 1 wyrazy „ustawy 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 i 567), zwanej dalej „ustawą o COVID-19””, zastępuje się wyrazami
„ustawy o COVID-19”,
– w pkt 3 wyraz „Bazy” zastępuje się wyrazem „Bazie”,
– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu z przeznaczeniem na
wykonywanie zadań ustawowych.”,
b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4–6 w brzmieniu:
„4) od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu
podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
5) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega
kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

6) od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan
epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca wartości darowizny.”;
8b) w art. 57c:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Zwalnia się z obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 3f oraz art. 11 ust. 4
pkt 2, za odpowiednio poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy, w
których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z
powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym
lub roku podatkowym przychody z działalności gospodarczej są niższe o co
najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie
działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w
stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności
gospodarczej;
3) podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku
podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy:
1) w okresie od 2019 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy
stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się
przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale
roku poprzedzającego rok podatkowy i nie uzyskali w tym okresie
przychodów z działalności gospodarczej;
3) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przez analogiczny okres poprzedniego roku podatkowego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, rozumie się analogiczny okres rozliczeniowy albo rok
podatkowy przypadający w okresie od 2019 r. do roku bezpośrednio
poprzedzającego rok podatkowy.”;
8c) art. 57d otrzymuje brzmienie:
„Art. 57d. W roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii ogłoszony
z powodu COVID-19, zmniejszenia, o którym mowa w art. 21 ust. 3f oraz art.
11 ust. 4 pkt 1, dokonuje się począwszy od odpowiednio okresu rozliczeniowego
lub roku podatkowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu
zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do końca okresu, w
którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, jeżeli odpowiednio w tym
okresie lub roku podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z
powodu COVID-19.”;
8d) w art. 57e:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 30 września 2020
r.” zastępuje się wyrazami „do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii
ogłoszony z powodu COVID-19”;
b) w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–6 w
brzmieniu:
„4) od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu
podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
5) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega
kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

6) od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan
epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca wartości darowizny.”;
8e) po art. 57g dodaje się art. 57h w brzmieniu:
„Art. 57h. 1. Jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa
termin do złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie
odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty
nieprzekraczającej 1% podatku należnego następuje również w przypadku, gdy
wniosek, o którym mowa w art. 21b ust. 3, zostanie złożony po terminie do jego
złożenia, nie później jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu,
w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego albo złożenia
korekty tego zeznania, określony odpowiednio w art. 21b ust. 1 pkt 1 albo 2.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 do przekazania kwoty na rzecz
organizacji pożytku publicznego stosuje się odpowiednio przepis art. 21b.”;”;
– KP PiS
– przyjąć
28) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020
r. poz. 1325 i 1423) w art. 30 w § 5a w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) płatnik jest spółką nieruchomościową w rozumieniu art. 5a pkt 49 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art.
4a pkt 35 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych.”;
– KP PiS
– przyjąć
29) po art. 8 dodać art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. W ustawie z dnia 28 maja 2020 r. 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 (Dz. U. poz. 1106) w art. 23 w pkt 2 po wyrazach „art. 4”
dodaje się wyrazy „pkt 1”.”;
– KP PiS
– przyjąć
30) po art. 9 dodać art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) w art. 8 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje
brzmienie:
„4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
wspólników spółki jawnej, o ile spółka jest podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych, lub partnerskiej;”;
– KP KO
– odrzucić

31) w art. 15 wyrazy „art. 38ha” zastąpić wyrazami „art. 38g, art. 38ha, art. 38i, art. 38k–38m,
art. 38o, art. 38p, art. 38r i art. 38s”;
– KP PiS
– przyjąć
32) w art. 21 dodać ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisy art. 52n, art. 52q, art. 52va, art. 52w, art. 52x, art. 52z i art. 52za ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 38g, art. 38i, art. 38o,
art. 38p, art. 38r i art. 38s ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, oraz art. 57b-57e i art. 57h ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1
stycznia 2020 r.”;
– KP PiS
– przyjąć
33) w art. 22 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
„Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., z wyjątkiem:”;
– KP KO
– odrzucić
34) w art. 22 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) art. 1 pkt 17a–27, art. 2 pkt 21a–27, art. 3 pkt 8a–8e, art. 8, art. 8a, art. 10, art. 16, art.
17 oraz art. 21 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia;”.
– KP PiS
– przyjąć

Warszawa, dnia 27 października 2020 r.

Zastępca Przewodniczącego
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Sprawozdawca
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(-) Andrzej Szlachta
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