
 

 

Druk nr 1943-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 rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(druk nr 1878) 

 
Sejm na 50 posiedzeniu w dniu 25 października 2017 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1943  
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 
w drugim czytaniu. 

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

26 października 2017 r.  
 

wnosi: 
 

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

 

1) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) w art. 6 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w 
przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w 
przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe 
obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku 
podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 
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stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, 
określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 
ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej”;”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

Uwaga: Poprawki nr 1, 4, 6, 8 i 9 należy głosować łącznie. 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 5. 

 
2) w art. 1: 

a) w pkt 7 w lit. a: 
– tiret ósmemu nadać brzmienie: 

„– w pkt 38 wyrazy „kwoty 2 280 zł” zastępuje się wyrazami „kwoty 3 000 
zł”, 

– tiret szesnastemu nadać brzmienie: 
„– w pkt 92 wyrazy „kwoty 2 280 zł” zastępuje się wyrazami „kwoty 3 000 

zł”, 
b) w pkt 18: 

– w lit. a skreślić tiret drugie, 
– lit. b i c  nadać brzmienie: 

„b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a 

oraz 13–16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty 
uzyskania.”, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Przepisy ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku 
wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 
niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest 
możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego 
miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem 
rezydencji.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

3) w art. 1 w pkt 8: 
a) lit. d i e nadać brzmienie: 

„d) w ust. 9 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:  
„1) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, 

topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, 
znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% 
uzyskanego przychodu;  

2) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, 
topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, 
znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku 
trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną 
- w wysokości 50% uzyskanego przychodu;  
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3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów 
wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 
lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% 
uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu 
pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o 
których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru 
stanowi ten przychód;”, 

e) uchyla się ust. 9a i 10a;”, 
b) skreślić lit. f; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

 
4) w art. 1 pkt 17 nadać brzmienie: 

„17) w art. 27: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem 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 5 
481 zł 18 gr 

85 528  9 913zł 86 gr + 32% 
nadwyżki ponad 85 528 
zł” 

 
b) uchyla się ust. 1a–1d;”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

5) w art. 1 pkt 17 nadać brzmienie: 
„17) w art. 27 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczona w rocznym 
obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub zeznaniu, o którym 
mowa w art. 45 ust. 1, wynosi 1440 zł.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

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

„17a) w art. 27b ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie 

może przekroczyć 5% podstawy wymiaru tej składki.”;”; 
– KP Kukiz ’15 

– odrzucić 
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7) w art. 1 skreślić pkt 20; 
– KP Nowoczesna 
– KP PO 
 

– odrzucić 
Uwaga: Poprawki nr 7 i 14 należy głosować łącznie. 

 
8) w art. 1 po pkt 20 dodać pkt 20a–20d w brzmieniu: 

„20a) w art. 32:  
a) w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału 
skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych 
dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące 
roku podatkowego wynoszą 18% 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;”, 

b) uchyla się ust. 1e, 
c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 2 pomniejsza się 
o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w 
pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed 
pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy 
oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:”; 

20b) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia, ustala 

się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, odejmując kwotę obliczoną zgodnie z 
art. 32 ust. 3 miesięcznie.”; 

20c) w art. 35:  
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do 

grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku 
poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego 
pochodzą te emerytury i renty.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 „4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której 

mowa w art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 
2, 4 i 7, a podatnik przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub 
przed upływem miesiąca, w którym zaczął osiągać takie dochody, złoży 
płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie osiąga równocześnie 
innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30- 30c oraz art. 30e.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 „5. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, 

stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 
ust. 1, pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3.”; 
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20d) w art. 42e w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) o której mowa w art. 32 ust. 3;”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

 
9) w art. 1 w pkt 21 dotychczasową treść po wyrazach „w art. 44” oznaczyć jako lit. d i 

dodać lit. a–c w brzmieniu: 
„a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym 
dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;”, 

b) w ust. 3g pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym 

dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;”, 
c) w ust. 6b pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w 
zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z 
pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości 
nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku 
wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 
ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z 
pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w 
wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty 
podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 
1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

10) w art. 2: 
a) pkt 6 nadać brzmienie:  

„6) w art. 6: 
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania 
do: 

1)  instytucji wspólnego inwestowania: 
a) które prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego 

inwestowania typu zamkniętego albo są instytucją wspólnego 
inwestowania typu otwartego działającą na podstawie zasad i 
ograniczeń inwestycyjnych odpowiadających instytucjom 
wspólnego inwestowania typu zamkniętego, lub 

b) których tytuły uczestnictwa, zgodnie z dokumentami 
założycielskimi, nie są oferowane w drodze oferty publicznej, 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone 
do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także 
przez osoby fizyczne wyłącznie w przypadku, gdy osoby te 
dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości 
nie mniejszej niż 40 000 euro; 
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2) dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym 
uzyskanych przez podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 57 
lit. a.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do 

podatku, o którym mowa w art. 24b.”; 
b) w pkt 22 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w ust. 1 : 
– uchyla się pkt 4e, 
– w pkt 57 dodaje się lit. g w brzmieniu:  

„g) dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym 
uzyskanych przez podmioty, o których mowa w lit. a;”,  

– pkt 58 otrzymuje brzmienie:  
„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 pkt 1, 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–g;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 10 będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 13. 
 
11) w art. 2: 

a) w pkt 13 po lit. a dodać lit. … w brzmieniu: 
„…) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu: 

„1d. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e i 5a stosuje się odpowiednio do tworzonych przez 
podatników stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie 
i na zasadach określonych tymi przepisami.”, 

b) w pkt 19 po lit. i dodać lit. ... w brzmieniu: 
„…) po ust. 3h dodaje się ust. 3i w brzmieniu: 

„3i. Przepisy ust. 1 pkt 26a i 27 stosuje się odpowiednio do tworzonych przez 
podatników stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie 
i na zasadach określonych tymi przepisami.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

12) w art. 2 w pkt 16, w art. 15c w ust. 16 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
13) w art. 2 skreślić pkt 22; 

– KP PO 
– odrzucić 
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14) w art. 2 skreślić pkt 27; 
– KP Nowoczesna 
– KP PO 

– odrzucić 
 

15) w art. 3 w pkt 3: 
a) skreślić lit. a; 
b) skreślić lit. c; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

 
 

 
Warszawa, dnia 26 października 2017 r. 
 
 
 

 
Sprawozdawca 

 
 

(-) Andrzej Szlachta 
 

Przewodniczący 
Komisji Finansów Publicznych  

 
 

(-) Jacek Sasin 
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	a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikani...
	b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed ...
	c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
	„5. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3.”;

	20d) w art. 42e w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) o której mowa w art. 32 ust. 3;”;


	– KP Kukiz ’15
	– odrzucić
	9) w art. 1 w pkt 21 dotychczasową treść po wyrazach „w art. 44” oznaczyć jako lit. d i dodać lit. a–c w brzmieniu:
	„a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;”,

	b) w ust. 3g pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;”,

	c) w ust. 6b pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodu...


	– KP Kukiz ’15
	– odrzucić
	10) w art. 2:
	a) pkt 6 nadać brzmienie:
	„6) w art. 6:
	a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do:

	1)  instytucji wspólnego inwestowania:
	a) które prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego albo są instytucją wspólnego inwestowania typu otwartego działającą na podstawie zasad i ograniczeń inwestycyjnych odpowiadających instytucjom wspólnego in...
	b) których tytuły uczestnictwa, zgodnie z dokumentami założycielskimi, nie są oferowane w drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fi...

	2) dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych przez podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a.”,
	b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
	„5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do podatku, o którym mowa w art. 24b.”;



	b) w pkt 22 lit. a nadać brzmienie:
	„a) w ust. 1 :
	– uchyla się pkt 4e,
	– w pkt 57 dodaje się lit. g w brzmieniu:
	„g) dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych przez podmioty, o których mowa w lit. a;”,

	– pkt 58 otrzymuje brzmienie:
	„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 ...




	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 10 będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 13.
	11) w art. 2:
	a) w pkt 13 po lit. a dodać lit. … w brzmieniu:
	„…) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:
	„1d. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e i 5a stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach określonych tymi przepisami.”,

	b) w pkt 19 po lit. i dodać lit. ... w brzmieniu:
	„…) po ust. 3h dodaje się ust. 3i w brzmieniu:
	„3i. Przepisy ust. 1 pkt 26a i 27 stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach określonych tymi przepisami.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	12) w art. 2 w pkt 16, w art. 15c w ust. 16 pkt 3 nadać brzmienie:
	„3) spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;”;
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