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SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 8 listopada 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 i 29.

Ponadto, Komisja informuje, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Adam Biela dokonał zmiany treści
swojego wniosku (pkt 13 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Adam Biela wycofał swój wniosek
(pkt 2 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej

(-) Jacek Włosowicz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1) w art. 1 w pkt 12, w art. 14b w ust. 3 w zdaniu pierwszym na końcu

dodaje się wyrazy ", a także wyceny pozabilansowych pozycji w

walutach obcych";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

2) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 14:

a) w lit. a w tiret szóstym w zdaniu wstępnym wyrazy "125-129" zastepuje się

wyrazami "125-130" oraz dodaje się pkt 130 w brzmieniu:

"130) kwoty przywiezione z zagranicy jako udokumentowany dochód z

wykonanej za granicą pracy.",

b) w lit. g w zdaniu wstępnym wyrazy "20-22" zastępuje się wyrazami "20-23" i

dodaje się ust. 23 w brzmieniu:

"23. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 130 ma zastosowanie do

osób wymienionych w art. 3 ust. 1, jeżeli w terminie 6 miesięcy od

przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przywieziona kwota

zostanie w całości przeznaczona na:

1) wykonywanie działalności gospodarczej własnej, innej osoby

fizycznej lub prawnej lub

2) cel charytatywny, określona w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

lub

3) cele mieszkaniowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na

nabycie:

- budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim

budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną

nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także nabycie

gruntu lub udziału w gruncie, związanym z tym budynkiem lub

lokalem,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w

spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- gruntu lub udziału w gruncie, przeznaczonego pod budowę

budynku mieszkalnego.";

Poprawka sen.
A. Bieli
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3) w art. 1 w pkt 14 w lit. a w tiret pierwszym, w lit. f wyrazy "na

zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 30c" zastępuje się

wyrazami "według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na

zasadach, o których mowa w art. 30c";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

4) w art. 1 w pkt 14 po lit. c dodaje się lit. c1 w brzmieniu:

"c1) ust. 5c otrzymuje brzmienie:

"5c. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b,

podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy

opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego

utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej

zmniejszenia o tę kwotę – w rozliczeniu zaliczki za wybrany

okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w którym

utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie

wpłaty zaliczek danego roku podatkowego - w zeznaniu

rocznym.",";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

5) w art. 1 w pkt 18 w lit. b, w ust. 5 skreśla się wyrazy ", zgodnie z art. 22

ust. 1";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

6) w art. 1 w pkt 18 skreśla się lit. c; Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

7) w art. 1 w pkt 20 skreśla się lit. b; Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

8) w art. 1 w pkt 21 w lit. c, w ust. 8 w zdaniu drugim wyrazy

"W następnym roku podatkowym" zastępuje się wyrazami "Od

następnego roku podatkowego";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

9) w art. 1 w pkt 23, w art. 24c:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych, o których mowa

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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w ust. 2 i 3, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie

zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs

średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia

roboczego poprzedzającego ten dzień.",

b) w ust. 5 w zdaniu pierwszym po wyrazach "Narodowy Bank Polski"

dodaje się wyrazy "z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego

dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty",

c) w ust. 6 wyrazy "ust. 2-4" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3";

10) w art. 1 w pkt 24 w lit. a, w ust. 4a wyrazy "a jeżeli ze względu na

charakter transakcji nie jest możliwe zastosowanie tych metod,"

zastępuje się wyrazem "lub";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 11  wyklucza głosowanie poprawki nr 12.

11) w art. 1 w pkt 26 w lit. f, ust. 13a otrzymuje brzmienie:

"13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od

dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania

przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na

podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku

tonażowym.";

Poprawka sen.
J. Włosowicza
poparta przez
komisję

12) w art. 1 w pkt 26 w lit. f, ust. 13a otrzymuje brzmienie:

"13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od

dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania

przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z

dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.";

Poprawka
KGN
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Uwaga:

Poprawki nr 13 i 15 należy głosować łącznie.

13) w art. 1 w pkt 28:

a) w lit. a, w ust. 1 po wyrazach "z zastrzeżeniem" dodaje się wyrazy

"ust. 11 i 12,";

b) dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) dodaje się ust. 11-13 w brzmieniu:

"11. Jeśli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność

gospodarczą zwiększy w roku podatkowym o co najmniej

10 % średnioroczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na

pełne etaty i utrzyma ten zwiększony stan zatrudnienia

przez następny rok podatkowy, należny podatek

dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, ulega

obniżeniu o jeden procent. Obniżenie stosuje się w roku

następującym po roku, w którym nastąpiło zwiększenie

zatrudnienia.

12. Obniżenie podatku, o którym mowa w ust. 11 stosuje się,

jeżeli zwiększony stan zatrudnienia utrzymał się do końca

roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego

obniżenia. W przypadku niespełnienia tego warunku w

kolejnym roku podatkowym podatnik zobowiązany jest do

spłaty różnicy pomiędzy kwotą podatku, obliczoną zgodnie

z art. 27 lub art. 30c, a faktycznie uiszczoną po obniżeniu o

jeden punkt procentowy.

13. Obniżenie, o którym mowa w ust. 11-12 nie dotyczy

podatników w roku rozpoczęcia pozarolniczej działalności

gospodarczej.";";

Poprawka sen.
A. Bieli

14) w art. 1 w pkt 34, w ust. 3 wyrazy "niepobranie (niezapłacenie)"

zastępuje się wyrazem "niezapłacenie";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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15) w art. 1 w pkt 35 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Do podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, stosuje się

odpowiednio przepisy art. 27 ust. 11 - 13.".";

Poprawka sen.
A. Bieli

16) w art. 1 w pkt 49 w lit. e, w ust. 3i w zdaniu drugim skreśla się wyrazy

"po raz pierwszy";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

17) w art. 1 w pkt 49 w lit. h skreśla się wyrazy ", bez obowiązku składania

deklaracji miesięcznych,";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 18 i 20 należy głosować łącznie.

18) w art. 1 w pkt 50 w lit. f, w ust. 5d wyrazy ", numeru wpisu do

Krajowego Rejestru Sądowego i numeru rachunku bankowego"

zastępuje się wyrazami "i numeru wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 19 i 21 należy głosować łącznie.

19) w art. 1 w pkt 50 w lit. f, w ust. 5f po wyrazie "zeznania" dodaje się

wyrazy "i przekazywana kwota, po pomniejszeniu o koszty przelewu

bankowego, nie jest niższa niż 5 zł";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

20) w art. 2 w pkt 7 w lit. b, w ust. 3b wyrazy ", numeru wpisu do

Krajowego Rejestru Sądowego i numeru rachunku bankowego"

zastępuje się wyrazami "i numeru wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

21) w art. 2 w pkt 7 w lit. b, w ust. 3d po wyrazie "zeznania" dodaje się

wyrazy "i przekazywana kwota, po pomniejszeniu o koszty przelewu

bankowego, nie jest niższa niż 5 zł";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 22  wyklucza głosowanie poprawek nr 23, 24 i

25.

Przyjęcie tej poprawki spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki

nr 29.

22) skreśla się art. 8, 10 i 22 pkt 2; Poprawka sen.
M. Nykiel

23) w art. 8 w ust. 5 po wyrazach "w ust. 4" dodaje się wyrazy "oraz art. 22

ust. 9 ustawy wymienionej w art. 1";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

24) w art. 8 w ust. 8 skreśla się wyrazy "art. 35a oraz"; Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

25) w art. 10 w ust. 4 wyrazy "ustawy wymienionej w art. 1" zastępuje się

wyrazami "ustaw wymienionych w art. 1 i 2";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 26  wyklucza głosowanie poprawki nr 27.

26) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli darowizna

pieniężna, o której mowa w art. 27d ustawy wymienionej w art. 1,

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie

została odliczona od dochodu, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9

ustawy wymienionej w art. 1 lub na podstawie odrębnych ustaw

oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy

o zryczałtowanym podatku dochodowym.";

Poprawka sen.
J. Włosowicza
poparta przez
komisję

27) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli darowizna

pieniężna, o której mowa w art. 27d ustawy wymienionej w art. 1, w

brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie

została odliczona od dochodu, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9

Poprawka
KGN
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ustawy wymienionej w art. 1, oraz od przychodu lub podatku na

podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.";

28) w art. 15:

a) w ust. 1 wyrazy "w 2006 r." zastępuje się wyrazami "za 2006 r.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli

darowizna pieniężna, o której mowa w art. 14a ustawy

wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed

dniem 1 stycznia 2007 r., nie została odliczona od przychodu na

podstawie ustawy wymienionej w art. 2  lub na podstawie

odrębnych ustaw oraz od dochodu lub podatku dochodowego

na podstawie ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu

obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.";

Poprawka sen.
J. Włosowicza
poparta przez
komisję

29) art. 21 i 22 otrzymują brzmienie:

"Art. 21. Przepisy art. 1 mają zastosowanie do uzyskanych dochodów

(poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2007 r, z wyjątkiem

art. 1 pkt 15 lit. i - k, pkt 28 lit. a oraz pkt 37 lit. a, które mają

zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat)

od dnia 1 stycznia 2009 r.".

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. z

wyjątkiem:

1) art. 18, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b, które wchodzą w życie z

dniem 1 stycznia 2008 r.;

3) art. 1 pkt 15 lit. i-k, pkt 28 lit. a oraz pkt 37 lit. a, które

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.".

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


