
 

 

Druk nr 1005-A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII 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 poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych (druk nr 969) 

 

Sejm na 30 posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r. ‐  zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1005 do 

Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 15 

listopada 2016 r. 

 

wnosi: 

 

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

1) art. 1 nadać brzmienie: 
„Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w art. 27: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 29–
30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według 
następującej skali: 



 

Podstawa obliczenia 

podatku w złotych 

Podatek wynosi  

ponad do   

 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek   

85 528  
15 395 zł 04 gr minus kwota zmniejszająca podatek + 

32% nadwyżki ponad 85 528 zł”. 

 

 
2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, w roku 
podatkowym 2017 wynosi 1440 zł. W następnych latach 
podatkowych kwotę tę koryguje się odpowiednio do wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze 
półrocze roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do 
analogicznego okresu poprzedniego roku, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza 
corocznie nie później niż 30 września, w drodze obwieszczenia, 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”, wysokość kwoty zmniejszającej podatek w następnym 
roku podatkowym z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 
1a, zaokrąglając ją w górę do pełnych groszy.”.”; 

   – KP PO 
– odrzucić 

 
2) w art. 2 pkt 5 nadać brzmienie: 

„5)  w art. 17:  
a) w ust. 1 w pkt 56 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 57 i 58 w 

brzmieniu: 
„57) dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub 

specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady 
i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach 
inwestycyjnych, z wyłączeniem: 

a) dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających 
osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z 
przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te 
spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, 
podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w 



tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez 
względu na miejsce ich osiągania, 

b) dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek udzielonych 
podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych 
zobowiązań tych podmiotów wobec funduszu, 

c) dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w 
podmiotach, o których mowa w lit. a, 

d) darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych 
świadczeń dokonywanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, 

 e) dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów 
wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. 
a, 

f) dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych 
wyemitowanych przez podmioty, o których mowa w lit a) lub 
udziałów w podmiotach, o których mowa w lit a) w części 
przekraczającej wartość godziwą tych papierów wartościowych lub 
udziałów określoną przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
zarządzające funduszem na dzień 31 grudnia 2016 r. 

58) dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających 
siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, o których mowa w art. 6 ust. 4, spełniających 
warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a i d–f, z 
wyłączeniem dochodów określonych w pkt 57 lit. a–f.”, 

b) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 
„11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, dotyczy instytucji 

wspólnego inwestowania: 
1) których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe 

lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty 
rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe; 

2) w przypadku których prowadzenie przez nie działalności wymaga 
zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem 
finansowym państwa, w którym mają siedzibę. Zwolnienie, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 58, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy 
prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, 
której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ 
podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 
państwa, w którym podatnik ma siedzibę.”;”;  

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
3) skreślić art. 3; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

 



 

4) art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2016  r., z wyjątkiem art. 2 i 

art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

 

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. 

 

 

 
Sprawozdawca 

 
 

(-) Tadeusz Cymański 

Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych  

 
 

(-) Jacek Sasin 
 


