
 

 

Druk nr 1597-A    

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

 

 

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

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 (druki nr 1532 i 1532-A) 
 

 

Sejm na 38 posiedzeniu w dniu 29 września 2021 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1  

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1597 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

30 września 2021 r.  

 

wnosi: 

 

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

 

1) w art. 1: 

a) w pkt 2: 

– lit. c nadać brzmienie: 

„c) w ust. 4: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dochodów rodzica” 

zastępuje się wyrazami „Od dochodów jednego rodzica”,  



– pkt 3 wyrazy „uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz 

kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz 

stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1” zastępuje się wyrazami „przychodów, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152 lit. a i b, w łącznej wysokości 

przekraczającej kwotę 3 089 zł”,”, 

– po lit. c dodać lit. ca w brzmieniu: 

„ca) w ust. 4b wyrazy „przepisy ust. 8 i 9” zastępuje się wyrazami „przepis ust. 

8”,”, 

– w lit. d, ust. 8 nadać brzmienie: 

„8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania, 

w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków, osoba samotnie 

wychowująca dzieci lub jej dziecko: 

1) stosują przepisy: 

a) art. 30c lub 

b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 

6 ust. 1a tej ustawy 

– w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, 

poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub 

uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy 

opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do 

dokonywania innych doliczeń lub odliczeń; 

2) podlegają opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 

24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 

r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych.”, 

– skreślić lit. f-h, 

b) w pkt 3 w lit. b skreślić tiret drugie, 

c) w pkt 40 w lit. f, w ust. 7e zdaniu drugiemu nadać brzmienie: 

„Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów 

na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, świadczenia uzupełniającego, o 

którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, oraz przyznanych na podstawie odrębnych 

przepisów zasiłku pielęgnacyjnego oraz kwoty dodatkowego rocznego 

świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.”, 

d) skreślić pkt 49, 

e) w pkt 50 skreślić lit. b i d, 

f) w pkt 62: 

– w lit. a, zmienianemu ust. 1a nadać brzmienie: 

„1a. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza 

opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych 

w art. 6 ust. 4, a za rok podatkowy przewidywane, określone w 

oświadczeniu: 

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego 

przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, a 

odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z 

wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku 

podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i 



są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 

kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale 

skali podatkowej; 

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału 

skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, a odpowiednio 

małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem 

renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym 

przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku 

podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.”, 

– skreślić lit. b, 

g) w pkt 64: 

– skreślić lit. c, 

– w lit. d skreślić tiret pierwsze 

h) w pkt 75 skreślić lit. e; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 1 i 55 należy głosować łącznie. 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 2, 3 

i 54. 

 

2) w art. 1: 

a) w pkt 2: 

– lit. c–e nadać brzmienie: 

„c) w ust. 4: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dochodów rodzica” 

zastępuje się wyrazami „Od dochodów jednego rodzica”, 

– w pkt 3 wyrazy „uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 

pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz 

kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz 

stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1” zastępuje się wyrazami „przychodów, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152 lit. a i b, w łącznej wysokości 

przekraczającej kwotę 3 089 zł”, 

d) w ust. 4b wyrazy „przepisy ust. 8 i 9” zastępuje się wyrazami „przepis ust. 

8”, 

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma 

zastosowania, w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków, osoba 

samotnie wychowująca dzieci lub jej dziecko: 

1) stosują przepisy: 

a) art. 30c lub  

b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem 

art. 6 ust. 1a tej ustawy 

– w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, 

poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub 

uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy 



opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia 

do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń; 

2) podlegają opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 

lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych.”,”, 

– skreślić lit. f, g, h, 

 b) skreślić pkt 49; 

– KP KO 

– odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 3 i 54. 

 

3)  art 1: 

a) w pkt 2 skreślić lit. c, 

b) po pkt 49 dodać pkt 49a w brzmieniu: 

„49a) po art. 27ea dodaje się art. 27eb w brzmieniu: 

„Art. 27eb.  Podatnik, spełniający warunki, o których mowa w art. 27ea może 

odliczyć kwotę, o której mowa w art. 27ea albo na wniosek 

wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym zastosować sposób 

opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4.”;”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 3 i 54 należy głosować łącznie. 

 

4) w art. 1 w pkt 10 w lit. b w tiret trzecim skreślić pkt 19; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

5) art. 1: 

a) w pkt 13, w art. 21 w ust. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a–2h w brzmieniu:  

„2a) emerytury i renty wypłacane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

39, poz. 353 z późn. zm.);  

2b) emerytury i renty wypłacane na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 1994 Nr 53 poz. 

214 z późn. zm.);  

2c) emerytury i renty wypłacane na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.);  

2d) renty strukturalne wypłacane na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o 

rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);  

2e) emerytury wypłacane na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia o emeryturach 

pomostowych (Dz.U. 2008 Nr 237 poz. 1656 z późn. zm.);  



2f) emerytury i renty wypłacane na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. 1994 Nr 

10 poz. 36);  

2g) renty wypłacane na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

(Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.);  

2h) renty socjalne wypłacana na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie 

socjalnej (Dz.U. 2003 Nr 135 poz. 1268).”, 

b) skreślić pkt  48, 

c) w pkt 50, w art. 27f skreślić lit. a, 

d) w pkt 50, w art. 27f  lit. f nadać brzmienie: 

„f) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od 

podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152 i 153, z wyjątkiem 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają 

zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 30c, art. 30ca albo 

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.”;”, 

e) w pkt 64, w art. 34 lit. a nadać brzmienie: 

„a) 

„1. Organy rentowe są zobowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne 

od wypłacanych bezpośrednio przez te organy świadczeń 

przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich 

świadczeń kompensacyjnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego.”,”, 

f) w pkt 64, w art. 34 po lit. c dodać lit. ca w brzmieniu: 

„ca) w ust. 7 skreśla się wyrazy „emerytur i rent”, 

g) w pkt 64, w art. 34  skreślić lit. e–g,”; 

– KP PSL 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 5, 30, 36, 39 i 43 należy głosować łącznie. 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 11, 

13, 37 i 44 

 

6) w art. 1: 

a) w pkt 13:  

–  w lit. a w tiret trzynaste: 

– – poleceniu zmieniającemu nadać brzmienie: 

„w pkt 149 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 150–154 w 

brzmieniu”, 

– – w art. 21 w ust. 1 w pkt 153 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 154 w 

brzmieniu: 

„154) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których 

mowa w art. 13 pkt 8, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, 

do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 

27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku 

dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 



otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku 

kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod 

warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów 

ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 

podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje: 

a) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

b) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 

10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),  

c) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 

18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320), 

d) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 

17 grudnia 1998  r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 

1621), 

e) świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a, 

f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia 

rodzinnego, o których mowa ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 

oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).”, 

– w lit. g, w art. 21 w ust. 39 wyrazy „ust. 1 pkt 148, 152 i 153” zastąpić wyrazami 

„ust. 1 pkt 148 i 152–154”, 

– w lit. h, w art. 21 w ust. 44 wyrazy „ust. 1 pkt 148, 152 i 153” zastąpić wyrazami 

„ust. 1 pkt 148, 152–154”, 

b) w pkt 14: 

– w lit. g, w art. 22 w ust. 3a wyrazy „art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c i pkt 153 lit. c” 

zastąpić wyrazami „w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 w zakresie 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej”, 

– lit. h nadać brzmienie: 

„h) w ust. 3b wyrazy „w art. 21 ust. 1 pkt 148” zastępuje się wyrazami „w art. 

21 ust. 1 pkt 148 i 152–154”,”, 

– lit. k nadać brzmienie: 

„k) ust. 9aa otrzymuje brzmienie: 

„9aa. W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 

ust. 1 pkt 148 lit. a, pkt 152 lit. a, pkt 153 lit. a oraz pkt 154 w zakresie 

przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, suma łącznych kosztów 

uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, oraz 

przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 

148 lit. a, pkt 152 lit. a, pkt 153 lit. a oraz pkt 154 w zakresie 



przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, nie może w roku 

podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 

przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1”;”, 

c) w pkt 23 w lit c, w ust. 10 wyrazy „art. 21 ust. 1 pkt 152 i 153” zastąpić wyrazami „art. 

21 ust. 1 pkt 152–154”, 

d) w pkt 52 lit. b nadać brzmienie: 

„b) w ust. 10 wyrazy „art. 21 ust. 1 pkt 148,” zastąpić wyrazami „art. 21 ust. 1 pkt 

148 i 152–154”;”, 

e) w pkt 62 w lit. e, w art. 32 w ust. 1g zdaniu pierwszemu i drugiemu nadać brzmienie: 

„Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie, o którym mowa 

w art. 21 ust. 1 pkt 152–154, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na 

piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. W 

oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o 

którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia 

i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.”, 

f) pkt 66 nadać brzmienie: 

„66) w art. 39 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „art. 21 ust. 1 pkt 46, 74 i 148” 

zastępuje się wyrazami „art. 21 ust. 1 pkt 46, 74, 148 i 152–154”;”, 

g) w pkt 67 w lit. l, w art. 41 w ust. 11a zdaniu pierwszemu i drugiemu nadać brzmienie: 

„Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie, o którym mowa 

w art. 21 ust. 1 pkt 152–154, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na 

piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. W 

oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o 

którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia 

i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.”, 

h) w pkt 69 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w ust. 5 wyrazy „art. 21 ust. 1 pkt 46 i 148” zastępuje się wyrazami „art. 21 ust. 

1 pkt 46, 148 i 152–154”,”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 6, 14, 33, 40 i 57 należy głosować łącznie. 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 32, 

41 i 58. 

 

7) w art. 1: 

a) pkt 34 nadać brzmienie: 

„34) w art. 23zc: 

a) uchyla się ust. 3, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W przypadku: 

1) transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane 

będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w 

rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

2) transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w 

art. 23za ust. 1 i 1a 



– lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy 

porównawczej lub analizy zgodności. 

3b. Przepis ust. 3a pkt 1 ma zastosowanie w przypadku przedsiębiorcy, 

który w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 

ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców.”;”, 

b) w pkt 35 w lit. b, w art. 23ze w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „art. 23zc ust. 3a” 

zastąpić wyrazami „art. 23zc ust. 3b”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 7, 21 i 50 należy głosować łącznie. 

 

8) w art. 1 w pkt 40: 

a)  w lit. a tiret drugiemu nadać brzmienie: 

„ – po pkt 2a dodaje się pkt 2aa w brzmieniu: 

„2aa) ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z 

pozarolniczej działalności gospodarczej;”,”, 

b) lit. b nadać brzmienie: 

„b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:  

„4a. Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z 

pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, 

oblicza się według wzoru: 

1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 

zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł, 

2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i 

nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł 

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku 

podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów 

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego 

stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej 

działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia 

społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a. 

4b. Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z 

pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości określonej w ust. 4a 

jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów 

obliczona zgodnie z ust. 4a wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza 

kwoty 133 692 zł. 

4c. W przypadku wyboru przez małżonków sposobu opodatkowania, o którym 

mowa w art. 6 ust. 2 lub art. 6a, każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla 

pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej 

działalności gospodarczej obliczoną według wzoru, o którym mowa w ust. 

4a, od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w 

roku podatkowym obliczonej zgodnie z ust. 4a, przy czym przepisy ust. 4b 

i art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 10. 



9) art. 1 w pkt 40 w lit. a w tiret trzecim, pkt 2c nadać brzmienie: 

„2c) składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty: 

a) 300 zł lub 

b) odpowiadającej 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 1 

stycznia danego roku podatkowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2207) 

– w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa;”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

10) w art. 1  w pkt 40 w lit. b, w ust. 4a i 4b po wyrazach „Kwota ulgi dla pracowników” 

dodać wyrazy „i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

11) w art. 1: 

a) w pkt 40 skreślić lit. h, 

b) skreślić pkt 48, 

c) w pkt 50 skreślić lit. a, 

d) w pkt 50 w lit. f skreślić wyrazy „- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„ , oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2”, 

e) w pkt 62 skreślić lit. h, 

f) w pkt 63 skreślić lit. b i c, 

g) w pkt 64 skreślić lit. b, c, d, e i f, 

h) w pkt 65 skreślić lit. e, 

i) w pkt 67 skreślić lit. a, 

j) skreślić pkt 72, 

k) w pkt 73 skreślić lit. b, c, 

l) w pkt 73 w lit. d skreślić wyrazy „- w pkt 2 wyrazy „art. 26, 27 i 27b” zastępuje się 

wyrazami „art. 26 i 27”, 

m) w pkt 73 skreślić lit. f, g, h, i, 

n) w pkt 73 lit. k skreślić wyrazy „- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „z 

zastrzeżeniem ust. 6h i 6i” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 6h”, 

o) w pkt 73 skreślić lit. l, m i n, 

p) w pkt 73 lit. o nadać brzmienie „w ust. 7 w zdaniu trzecim wyrazy „ust. 3a oraz 3c” 

zastępuje się wyrazami „ust. 3a, 3aa oraz 3c”; 

r) w pkt 73 skreślić lit. p; 

– KP KO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 11 i 29 należy głosować łącznie. 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 13, 

37 i 44. 

 



12) w art. 1: 

a) w pkt 42, w art. 26eb w ust. 3 w pkt 2 skreślić wyraz „tej”, 

b) w pkt 43, w art. 26gb: 

– w ust. 7 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) uczestnictwa w targach poniesione na: 

a) organizację miejsca wystawowego, 

b) zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,  

c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;”, 

– w ust. 9 w zdaniu drugim skreślić wyrazy „ze źródła przychodów, o którym mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 3”, 

c) pkt 58 nadać brzmienie: 

„58) w art. 30dh: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz przepisy wydane na podstawie art. 30di”, 

b) w ust. 3: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 30di”, 

– w części wspólnej skreśla się wyrazy „w całości albo w części”;”, 

d) w pkt 60 w lit. b, w art. 30f w ust. 3 w pkt 1 wyraz „albo” zastąpić wyrazami „lub w 

obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na 

podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej albo”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 12, 19, 26, 27, 38, 52 i 62 należy głosować łącznie. 

 

13) w art. 1: 

a) skreślić pkt 48, 

b) w pkt 50, w art. 27f skreślić lit. a, 

c) w pkt 50, w art. 27f  lit. f nadać brzmienie: 

„f) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od 

podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152 i 153, z wyjątkiem 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają 

zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 30c, art. 30ca albo 

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.”;”, 

– KP PSL 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 13, 37 i 44 należy głosować łącznie. 

 

14) w art. 1 w pkt 50 lit. f nadać brzmienie: 

„f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć sumy: 

1) podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, o których 

mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, pomniejszonych o składki odliczone w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym; 



2) składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292 i 

1559);  

3) składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 

i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, zapłaconych ze środków podatnika 

od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 

i 152–154, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania 

określone w art. 30c, art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku 

dochodowym.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

15) w art. 1 po pkt 60 dodać pkt 60a i 60b w brzmieniu: 

„60a) w art. 30h: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny”, 

b) w ust. 2 wyrazy „1 000 000 zł” zastępuje się wyrazami „250 000 zł”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Daninę solidarnościową pobiera się od podstawy jej obliczenia według 

następującej skali: 

Suma dochodów 

po odliczeniu od niej kwot 

pomniejszających 

te dochody zgodnie z ust. 

2 w złotych 

Podstawa obliczenia 

daniny solidarnościowej 

w złotych 

Danina solidarnościowa 

wynosi 

ponad do ponad do 

250 000 500 000 0 250 000 3% podstawy 

500 000 1 000 000 250 000 750 000 7 500 zł + 6% podstawy 

pomniejszonej o 250 000 zł 

1 000 000  750 000  37 500 zł + 9% podstawy 

pomniejszonej o 750 000 zł 

60b) po art. 30h dodaje się art. 30ha w brzmieniu: 

„Art. 30ha. Danina solidarnościowa stanowi: 

1) w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 30h ust. 4, których 

suma dochodów po odliczeniu od niej kwot pomniejszających te 



dochody zgodnie z art. 30h ust. 2 nie przekracza 1 000 000 zł – w 

wysokości 100% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia; 

2) w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 30h ust. 4, których 

suma dochodów po odliczeniu od niej kwot pomniejszających te 

dochody zgodnie z art. 30h ust. 2 przekracza 1 000 000 zł: 

a) w wysokości 5% podstawy obliczenia przychód Narodowego 

Funduszu Zdrowia, oraz 

b) w wysokości 4% podstawy obliczenia pomniejszonych o kwotę 30 

000 zł przychód Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu 

Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 i z 2021 r. poz. 

...).”;”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 15, 31 i 42 należy głosować łącznie. 

 

16) w art. 1 w pkt 64 skreślić lit. e i f; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 16 i 49 należy głosować łącznie. 

 

17) w art. 1 po pkt 65 dodać pkt 65a w brzmieniu: 

„65a) w art. 38 dodaje się ust. 6–9 w brzmieniu: 

„6. Płatnicy o których mowa w ust. 2 i 2a składają naczelnikowi urzędu skarbowego 

informacje o wysokości kwoty zaliczek na podatek, które nie zostały pobrane i 

przekazane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz  lub na zakładowy 

fundusz aktywności, wskutek uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek, 

określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 

1. 

7. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje informacje o których mowa w ust. 6 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 14 dni 

od ich otrzymania. 

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje wpłat kwot 

wskazanych w ust. 6 na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych lub na zakładowego funduszu aktywności ze środków 

funduszu solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 

2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, w terminie 14 dni od otrzymania 

informacji, o której mowa w ust. 7. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 6 oraz terminy i 

szczegółowy sposób jej składania.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 



18) w art. 1 w pkt 80, w art. 52jb w ust. 2 w pkt 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać 

brzmienie: 

„koszty nabycia fabrycznie nowych lub używanych:”; 

– KP KO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 18 i 24 należy głosować łącznie. 

 

19) w art. 2:  

a) pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) w art. 7: 

a) w ust. 2 po wyrazach „art. 24b,” dodaje się wyrazy „art. 24ca,”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadku upływu obowiązywania umowy lub utraty przez 

podatkową grupę kapitałową statusu podatnika obniżenie, o którym 

mowa w ust. 5, stosuje się również do straty spółki tworzącej 

podatkową grupę kapitałową  poniesionej przed utworzeniem tej grupy, 

jeżeli: 

1) strata została poniesiona nie wcześniej niż w piątym roku 

podatkowym spółki poprzedzającym rok, za który dokonuje się 

tego obniżenia, z tym że okres ten obejmuje również lata 

podatkowe podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez tę 

spółkę, oraz 

2) o wysokość tej straty nie został obniżony dochód podatkowej grupy 

kapitałowej, na podstawie art. 7a ust. 4 i 5.”;”, 

b) w pkt 7, w art. 7a ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Kwota obniżenia, o którym mowa w ust. 4, nie może przekroczyć 50% wysokości 

straty oraz nie może przekroczyć kwoty dochodu ze źródła przychodów 

osiągniętego w roku podatkowym, za który dokonuje się tego obniżenia, przez 

spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej, która poniosła tę 

stratę.”, 

c) w pkt 8, w art. 7aa w ust. 9 w pkt 2 wyrazy „szóstego miesiąca” zastąpić wyrazami 

„trzeciego miesiąca”, 

d) w pkt 26 w lit. h, w ust. 12a wyrazy „ust. 4 pkt 3g i pkt 25 oraz w ust. 4 pkt 25 lit. b, 

gdy” zastąpić wyrazami „ust. 4 pkt 3g i pkt 25 lit. b, gdy przejmowane składniki, w 

tym”, 

e) w pkt 40, w art. 18db w ust. 3 w pkt 2 skreślić wyraz „tej”; 

f) w pkt 41: 

– w art. 18eb w ust. 7 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) uczestnictwa w targach poniesione na: 

a) organizację miejsca wystawowego, 

b) zakup biletów lotniczych dla pracowników,  

c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;”, 

– w art. 18ef ust. 14 nadać brzmienie: 

„14. W przypadku skorzystania z odliczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, 

przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.”, 



g) w pkt 45 w lit. b, w art. 24a w ust. 3 w pkt 1 wyraz „albo” zastąpić wyrazami „lub w 

obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na 

podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej albo”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

20) w art. 2: 

a) po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) w art. 8 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Jeżeli podatnik dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów 

spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego, zgodnie z art. 28j ust. 

5, miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem jest 

ostatnim miesiącem roku podatkowego tego podatnika.”;”, 

b) po pkt 59 dodać pkt 59a w brzmieniu: 

„59a) w art. 28e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

„2. Jeżeli podatnik dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów 

spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego, zgodnie z art. 28j ust. 

5, za pierwszy rok podatkowy opodatkowania ryczałtem uważa się okres od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku 

podatkowego do końca miesiąca przyjętego przez podatnika roku 

obrotowego.”;”, 

c) w pkt 63, w art. 28j w lit. d średnik zastąpić przecinkiem i dodać lit. e w brzmieniu: 

„e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, może zostać złożone 

również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, 

jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc 

opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz 

sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień 

miesiąca opodatkowania ryczałtem.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

21) w art. 2: 

a) pkt 22 nadać brzmienie: 

„22) w art. 11q: 

a) uchyla się ust. 3, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W przypadku: 

1) transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane 

będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w 

rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

2) transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w 

art. 11o ust. 1 i 1a 



– lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy 

porównawczej lub analizy zgodności. 

3b. Przepis ust. 3a pkt 1 ma zastosowanie w przypadku przedsiębiorcy, 

który w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 

ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców.”;”, 

b) w pkt 23 w lit. b, w art. 11s w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „art. 11q ust. 3a” 

zastąpić wyrazami „art. 11q ust. 3b”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

22) w art. 2 w pkt 47, w art. 24ca: 

a) w ust. 14 w pkt 5 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 6 w brzmieniu:  

„6) wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka 

posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w 

kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych 

spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli: 

a) rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz 

b) obliczony za rok podatkowy, zgodnie z ust. 1 i 2, udział łącznych dochodów 

spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1% 

– przy czym przy ustalaniu warunków, o których mowa w lit. a i b, uwzględnia 

się wyłącznie spółki będące podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.”, 

b) po ust. 14 dodać ust. 14a w brzmieniu: 

„14a. Podatnicy, o których mowa w ust. 14 pkt 6, przekazują do urzędu skarbowego 

informację o spółkach wchodzących w roku podatkowym w skład grupy 

spełniającej warunki określone w tym przepisie, w terminie złożenia zeznania, o 

którym mowa w art. 27 ust. 1.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

23) w art. 2 w pkt 47, w art. 24ca w ust. 14 dodać nowy pkt … w brzmieniu: 

„…) jeżeli w poprzednim roku podatkowym przychody podatnika nie przekroczyły 

równowartości w złotych kwoty 750 mln euro przeliczonej według średniego kursu 

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy danego 

roku podatkowego.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

24) w art. 2 w pkt 74, w art. 38eb w ust. 2 w pkt 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać 

brzmienie: 

„koszty nabycia fabrycznie nowych lub używanych:”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

 



25) w projekcie ustawy w: 

1) art. 2 w pkt 74, w dodawanym art. 38eb w ust. 5: 

a) wyrazy „2022 r.” zastąpić wyrazami „2023 r.”, 

b) wyrazy „2026 r.” zastąpić wyrazami „2027 r.”; 

2) art. 9 w pkt 16 w lit. a w tiret pierwszym, w zmienianym pkt 1 dwukrotnie użyte 

wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

3) art. 14 w pkt 21, w dodawanym art. 146k w ust. 1 wyrazy „od dnia 1 stycznia 2022 r. 

do dnia 31 grudnia 2023 r.” zastąpić wyrazami „od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 

grudnia 2024 r.”; 

4) art. 15 w pkt 8 w lit. c, w dodawanym ust. 2b wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić 

wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

5) art. 33 w ust. 1 wyrazy „od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.” zastąpić 

wyrazami „od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”; 

6) art. 34 w ust. 2 wyrazy „31 maja 2022 r.” zastąpić wyrazami „31 maja 2023 r.”; 

7) art. 39 w ust. 3: 

a) wyrazy „1 lipca 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 lipca 2023 r.”, 

b) wyrazy „30 czerwca 2023 r.” zastąpić wyrazami „30 czerwca 2024 r.”; 

8) art. 51 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

9) art. 52 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

10) art. 53 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

11) art. 54: 

a) w ust. 1: 

– wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”, 

– wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”, 

b) w ust. 2: 

– wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”, 

– wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”, 

c) w ust. 3: 

– wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”, 

– wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”; 

12) art. 55 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

13) art. 56 w części wspólnej: 

a) wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”, 

b) wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

14) art. 57 wyrazy „31 grudnia 2020 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2021 r.”; 

15) art. 58 wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”; 

16) art. 60: 

a) w ust. 1: 

– wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”, 

– wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”,  

b) w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 

r.”; 

17) art. 62 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

18) art. 63 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 



19) art. 64: 

a) wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”, 

b) wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

20) art. 65: 

a) w ust. 1 wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „za 2021 r.” zastąpić wyrazami „za 2022 r.”; 

21) art. 66 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2023 r.”; 

22) art. 67: 

a) w ust. 1 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „w 2023 r.” zastąpić wyrazami „w 2024 r.”, 

c) w ust. 3: 

– wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”, 

– wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

23) art. 68: 

a) wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”, 

b) wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

24) art. 70: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami 

„1 stycznia 2023 r.”, 

b) w pkt 1 wyrazy „1 stycznia 2021 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2022 r.”, 

c) w pkt 2 wyrazy „1 stycznia 2023 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2024 r.”; 

25) art. 71 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

26) art. 76 wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”; 

27) art. 77 wyrazy „31 grudnia 2024 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2025 r.”; 

28) art. 78: 

a) wyrazy „styczeń 2022 r.” zastąpić wyrazami „styczeń 2023 r.”, 

b) wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2022 r.”; 

29) art. 79 wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2023 r.”; 

30) art. 80 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2023 r.”; 

31) art. 81: 

a) wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2023 r.”, 

b) wyrazy „1 lipca 2021 r.” zastąpić wyrazami „1 lipca 2022 r.”; 

32) art. 83: 

a) w ust. 1 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 grudnia 2023 r.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „30 września 2022 r.” zastąpić wyrazami „30 września 2023 r.”, 

c) w ust. 3 wyrazy „30 września 2022 r.” zastąpić wyrazami „30 września 2023 r.”, 

d) w ust. 4 wyrazy „30 września 2022 r.” zastąpić wyrazami „30 września 2023 r.”; 

33) art. 87 w ust. 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia: 

– wyrazy „2022-2031” zastąpić wyrazami „2023-2031”, 

– wyrazy „23 800 000 zł” zastąpić wyrazami „22 100 000 zł”, 

b) skreślić pkt 1, 

c) w pkt 2 wyrazy „1 700 000 zł” zastąpić wyrazami „8 500 000 zł”; 



34) art. 88: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastąpić wyrazami 

„1 stycznia 2023 r.”, 

b) w pkt 3 wyrazy „1 lipca 2022 r.” zastąpić wyrazami „1 lipca 2023 r.”, 

c) w pkt 4 wyrazy „1 stycznia 2023 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2024 r.”, 

d) w pkt 5 wyrazy „1 stycznia 2024 r.” zastąpić wyrazami „1 stycznia 2025 r.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 28, 

45, 46, 47, 51 i 60–64. 

 

26) w art. 7 w pkt 7: 

a) w art. 20zu w § 3 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) wycofać wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego, przy czym 

wycofanie się przez jednego z inwestorów nie wywołuje skutku wobec 

pozostałych.”, 

b) w art. 20zw § 2 nadać brzmienie: 

„§ 2. Ze spotkania uzgodnieniowego sporządza się protokół. Jeżeli spotkanie 

uzgodnieniowe prowadzone jest w języku angielskim protokół sporządza się w 

języku polskim i języku angielskim, przy czym w przypadku wystąpienia 

rozbieżności rozstrzygający jest tekst polski.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

27) w art. 9 w pkt 13, w art. 21 w ust. 3 skreślić wyrazy „art. 26ha ust. 9,”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

28) w art. 9 w pkt 16 w lit. a wyraz „2021” zastąpić wyrazem „2022”; 

– KP KO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 28, 51 i 63 należy głosować łącznie. 

 

29) w art. 9 skreślić pkt 19; 

– KP KO 

– odrzucić 

30) po art. 12 dodać art. 12a w brzmieniu:  

„Art. 12a. w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w art. 4 w ust. 2 wyrazy „39,34%” zastępuje się wyrazami „52,23%”;   

2) w art. 5 w ust. 2 wyrazy „10,25%” zastępuje się wyrazami „14%”;   

3) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „1,60%” zastępuje się wyrazami „2,19%”.”; 

– KP PSL 

– odrzucić 



31) po art. 12 dodać art. 12a w brzmieniu: 

„Art. 12a. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 i ...) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 

2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Zasady ustalania kwot porównawczych 

Art. 8a. 1. Właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego ustala łączną kwotę 

porównawczą podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na 

obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, zwaną dalej „łączną 

kwotą porównawczą”. 

2. Łączna kwota porównawcza stanowi sumę kwot porównawczych od 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na 

obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, zwanych dalej 

„kwotami porównawczych od podatników”. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje wyliczenia 

krajowej kwoty porównawczej, stanowiącej sumę kwot porównawczych od 

podatników zamieszkałych na obszarze kraju. 

Art. 8b. 1. W przypadku podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, 

pobieranego na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, o której 

mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, kwota porównawcza od podatnika ustalana jest od 

podstawy porównawczej według następującej skali: 

Podstawa porównawcza 

w złotych 

Kwota porównawcza od podatnika wynosi 

ponad do 

 85 528 17% minus kwota 

zmniejszająca kwotę 

porównawczą 85 528  14 539 zł 76 gr + 

32% nadwyżki 

ponad 85 528 zł 

 

2. W przypadku podatnika, o którym mowa w ust. 1, podstawa porównawcza 

równa się podstawie obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

powiększonej o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 

pkt 2aa ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

3. Kwota zmniejszająca kwotę porównawczą, o której mowa w ust. 1, wynosi: 

1) 1360 zł – dla podstawy porównawczej nieprzekraczającej kwoty 8000 

zł; 

2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 

834 zł 88 gr × (podstawa porównawcza - 8000 zł) ÷ 5000 zł 



– dla podstawy porównawczej wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej 

kwoty 13 000 zł; 

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy porównawczej wyższej od 13 000 zł i 

nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 

525 zł 12 gr × (podstawa porównawcza - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł 

– dla podstawy porównawczej wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej 

kwoty 127 000 zł. 

Art. 8c. W przypadku podatnika podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej w wysokości 19% kwota porównawcza od 

podatnika równa się podatkowi ustalonemu zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

pomniejszonemu o 69,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

Art. 8d. Przy ustalaniu kwoty udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględnia się, zamiast 

ogólnej kwoty wpływów z tego podatku i udziału należnego w roku 

poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych 

zamieszkałych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, w ogólnej 

kwocie należnego podatku w tym samym roku, odpowiednio krajową kwotę 

porównawczą i udział łącznej kwoty porównawczej w roku poprzedzającym 

rok bazowy, w krajowej kwocie porównawczej w tym samym roku, jeżeli 

jest to korzystniejsze dla jednostki samorządu terytorialnego.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

32) w art. 13 pkt 1 i 2 nadać brzmienie:  

„1) w art. 3 w pkt 1 w lit. c po tiret trzydziestym czwartym dodaje się tiret trzydzieste 

piąte–trzydzieste siódme w brzmieniu:  

„– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. 

a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz 

składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. 

c oraz pkt 153 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 

według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki 

na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

152 lit. c i pkt 153 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a;”; 

 

 

 



2) w art. 23b w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a) informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste 

dziewiąte i trzydzieste czwarte–trzydzieste siódme;”.”; 

– KP PiS 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 32, 41 i 58 należy głosować łącznie. 

 

33) w art. 13 pkt 1 i 2 nadać brzmienie:  

„1) w art. 3 w pkt 1 w lit. c po tiret trzydziestym czwartym dodaje się tiret trzydzieste 

piąte–trzydzieste siódme w brzmieniu:  

„– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. 

a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów 

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego 

stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  pomniejszone o 

składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. 

c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 

według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki 

na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a;”; 

2) w art. 23b w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a) informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste 

dziewiąte i trzydzieste czwarte–trzydzieste siódme;”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

34) w art. 14: 

a) w pkt 3, w art. 8d w ust. 4 skreślić wyrazy „, na zasadach przewidzianych w przepisach 

ustawy, Ordynacji podatkowej oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.)”, 

b) w pkt 4, w art. 15a ust. 11 nadać brzmienie: 

„11. Przedstawiciel grupy VAT reprezentuje grupę VAT w zakresie praw i 

obowiązków tej grupy VAT.”, 

c) w pkt 17 w lit. e, w art. 99 w ust. 6 w pkt 2 w lit. b skreślić wyraz „kapitałowych”; 

d) w pkt 18, w art. 109 w ust. 11h we wprowadzeniu do wyliczenia skreślić wyrazy „co 

najmniej”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 



35) w art. 15 w pkt 6 w lit. b, po ust. 2c dodać ust. 2ca i 2cb w brzmieniu: 

„2ca. W przypadku, gdy ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2, wpłaca zaliczki 

kwartalne na podatek dochodowy w rozumieniu art. 44 ust. 3g ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne ustala się co kwartał, jako uśrednioną wartość miesięczną. 

2cb. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2ca, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych deklaracje, w których określa podstawę wymiaru składki zdrowotnej, z 

częstotliwością kwartalną.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

36) w art. 15 w pkt 6, w art. 81 w lit. b: 

a) w ust. 2e:  

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu 

zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;”; 

2) skreśla się pkt 2 i 3, 

b) w ust. 2f:  

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”;”, 

2) skreśla się pkt 2 i 3; 

– KP PSL 

– odrzucić 

 

37) w art. 15 w pkt 6, w art. 81 w lit. b: 

a) w ust. 2e:  

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu 

zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;”; 

2) skreśla się pkt. 2 i 3, 

b) w ust. 2f:  

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 



Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”;”, 

2) skreśla się pkt. 2 i 3; 

– KP PSL 

– odrzucić 

 

38)  w art. 15 w pkt 7 w lit. a, w art. 82 ust. 2f nadać brzmienie: 

„2f. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub 

dochodów wykazanych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów 

wykazanych dla celów podatkowych.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

39) w art. 15 w pkt 7, w art. 82 po lit. c dodać lit. ca w brzmieniu: 

„ca) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:  

„8a. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, która 

pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe.”,”, 

– KP PSL 

– odrzucić 

 

40) w art. 16, w art. 15a w ust. 1 w pkt 1a wyrazy „art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte, 

trzydzieste czwarte, trzydzieste piąte i trzydzieste szóste” zastąpić wyrazami „art. 3 pkt 1 

lit. c tiret dwudzieste dziewiąte i trzydzieste czwarte–trzydzieste siódme”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

41) w art. 16, w art. 15a w ust. 1 w pkt 1a wyrazy „art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste 

dziewiąte, trzydzieste czwarte, trzydzieste piąte i trzydzieste szóste” zastąpić wyrazami 

„art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte i trzydzieste czwarte–trzydzieste siódme”; 

– KP PiS 

– odrzucić 

 

42) po art. 24 dodać art. 24a w brzmieniu: 

„Art. 24a. W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1787) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) danina solidarnościowa, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1123, 1163, 1243, 1574 i ...), w wysokości określonej w 

art. 30ha pkt 2 lit. b tej ustawy, zwana dalej „daniną 

solidarnościową”;”.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

 



43) skreślić art. 26; 

– KP PSL 

– odrzucić 

 

44) skreślić art. 26; 

– KP PSL 

– odrzucić 

 

45) w art. 33 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r.” zastąpić wyrazami „od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 45 i 46 należy głosować łącznie. 

 

46) w art. 34 w ust. 2 wyrazy „do 31 maja 2022 r.” zastąpić wyrazami „do dnia 31 sierpnia 

2022 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

47) w art. 39 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Radę powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych nie później niż do 

dnia 1 października 2022 r. Rada działa do dnia wydania wszystkich opinii, nie dłużej 

jednak niż do dnia 30 września 2023 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

48) art. 51 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51. 1. Przepisy art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy zmienianej w art. 

1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do 

składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r.  

2. Przepisy art. 22b ust.1, 22c pkt 2, 22n ust. 3 oraz art. 22m ust. 4 ustawy 

zmienianej w art. 1 oraz przepisy art. 16b ust. 1, art. 16c, art. 16m ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

mają zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

49) w art. 54 skreślić ust. 1 i 2; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

50) art. 57 nadać brzmienie: 

„Art. 57. Przepisy art. 23zc ust. 3a i 3b ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 11q ust. 3a 

i 3b ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się do dokumentacji cen 



transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 

31 grudnia 2020 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

51) art. 65 nadać brzmienie: 

„Art. 65. 1. Z dniem 1 stycznia 2023 r. podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o 

zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa 

w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym.  

2. Wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu 

dotychczasowym, uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku 

dochodowego w formie karty podatkowej za 2022 r. zachowują moc po 

wejściu w życie art. 1 pkt 6 lit. b, c, art. 9 pkt 5 lit. a-c oraz art. 9 pkt 16 i 18 

niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1, art. 36 i art. 40 ustawy 

zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

52) w art. 67 w ust. 1 skreślić wyrazy „art. 18db,”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

53) w art. 69 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy zmienianej w art. 1, ma zastosowanie do 

przypadków nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

przypadków nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, zaistniałych przed dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przypadków gdy przed 

tym dniem właściwy organ wszczął postępowanie w związku z tym nielegalnym 

zatrudnieniem lub nieujawnieniem części wynagrodzenia ze stosunku pracy.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

54) w art. 70 w pkt 1 wyrazy „art. 6 ust. 2, 3a i 8” zastąpić wyrazami „art. 6 ust. 2, 3a, 4, 4b i 

8”.”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

55) w art. 70 w pkt 1 wyrazy „art. 6 ust. 2, 3a i 8” zastąpić wyrazami „art. 6 ust. 2, 3a, 4, 4b i 

8”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

 

 



56) po art. 70 dodać art. 70a w brzmieniu: 

„Art. 70a. 1. Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, mogą stosować zasady 

opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 

r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku 

dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne 

od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących 

odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi 

stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym 

prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w 

spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 

stycznia 2022 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

57) w art. 74 w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 3 pkt 1 lit. c tiret trzydzieste piąte i trzydzieste szóste” 

zastąpić wyrazami „art. 3 pkt 1 lit. c tiret trzydzieste piąte–trzydzieste siódme”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

58) w art. 74 w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 3 pkt 1 lit. c tiret trzydzieste piąte i trzydzieste szóste” 

zastąpić wyrazami „art. 3 pkt 1 lit. c tiret trzydzieste piąte–trzydzieste siódme”; 

– KP PiS 

– odrzucić 

 

 

59) w art. 83 dodać ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 24 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 24, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

60) w art. 88 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1–4, 9, 

11–16, 18 i 19, art. 20 pkt 8 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3, które wchodzą w 

życie z dniem 1 lipca 2022 r.;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 



61) art. 88 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) art. 1 pkt 39 i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 10 lit. a i c, pkt 30 lit. a tiret trzecie i lit. b, art. 9 pkt 

11 oraz art. 66, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

62) w art. 88 pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie, art. 20zx § 2, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

63) w art. 88 po pkt 5 dodać pkt 6 w brzmieniu:  

„6) art. 1 pkt 6 lit. b, c, art. 9 pkt 5 lit. a–c oraz art. 9 pkt 16 i 18, które wchodzą w życie 

z dniem 1 stycznia 2023 r.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

64) w art. 88 po pkt 6 dodać pkt 7 w brzmieniu:  

„7) art. 1 pkt 6 lit. e, art. 1 pkt 11, art. 9 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 4 lit. a i b, pkt 5 lit. d, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”. 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 30 września 2021 r. 
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