
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 30 października 2008 r. Druk nr 333 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

oraz

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków
zgłoszonych w toku debaty w dniu 29 października 2008 r. nad ustawą

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

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 3 i 7.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Tomasz Misiak (-) Mieczysław Augustyn



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz

niektórych innych ustaw

1) w art. 1 w pkt 6, w art. 11a po wyrazach "odliczenia od" dodaje się

wyraz "dochodu,";

Poprawka
KGN
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

2) w art. 1 w pkt 11 w lit. c:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 23-29" zastępuje się wyrazami "ust.

23-31",

b) w ust. 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wydatki, poniesione na:

a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu

(pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem

uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa

w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c, na cele określone w pkt 1,

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu

(pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem

uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa

w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c, na spłatę kredytu (pożyczki),

o którym mowa w lit. a,

c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od

tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika

przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o

którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c, na spłatę

kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii

Europejskiej lub w innym państwie należącym do

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 30 i 31,",

Poprawka
KGN
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
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c) po ust. 29 dodaje się ust. 30 i 31 w brzmieniu:

"30. W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25

pkt 2 lit. a – c stanowi część kredytu (pożyczki)

przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w

tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych)

podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w

ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę

kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a – c oraz

zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która

proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o

których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a – c.

31. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części

wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik

uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu

Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem

dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w

ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone

w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego

z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy

opodatkowaniu podatkiem dochodowym.";

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 7 należy głosować łącznie.

3) w art. 1:

a) w pkt 16 w lit. a po tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu:

"– pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem

uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena

nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43

ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług,

przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w

rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku

publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele

działalności charytatywnej prowadzonej przez te

Poprawka sen.
M. Augustyna
poparta przez
połączone komisje
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organizacje,",",

b) w pkt 19:

- po lit. a dodaje się lit. a1 w brzmieniu:

"a1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane

podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa

się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w

części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą

podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku

od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy

określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio

art. 19.",",

 - po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

"b1) po ust. 6e dodaje się ust. 6f w brzmieniu:

"6f. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie

stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość

przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11.",";

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 8 należy głosować łącznie.

4) w art. 1 w pkt 38 w lit. f, w ust. 6 po zdaniu drugim dodaje się zdanie w

brzmieniu:

"Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego

podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku

podatkowego.";

Poprawka
KGN
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

Uwaga:

Poprawki nr 5 i 9 należy głosować łącznie.

5) w art. 1 w pkt 40, w art. 45c w ust. 3 po wyrazach "na rzecz tej

organizacji" dodaje się wyrazy ", w wysokości nieprzekraczającej 1%

podatku należnego";

Poprawka
KGN
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
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Uwaga:

Poprawki nr 6, 10 i 11 należy głosować łącznie.

6) w art. 1 w pkt 40, w art. 45c ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego, nie podała,

zgodnie art. 27a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego,

lub błędnie podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu

skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz tej

organizacji.";

Poprawka
KGN,
KRPS
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

7) w art. 2:

a) w pkt 6 w lit. a po tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu:

"– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem

dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową

grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej

Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania

przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia

produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1

pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych

na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,

poz. 873, z późn. zm.), z przeznaczeniem wyłącznie na cele

działalności charytatywnej prowadzonej przez te

organizacje,",",

b) dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) w art. 18:

a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane

podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny

uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów

i usług, w części przekraczającej kwotę podatku

naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie

z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu

Poprawka sen.
M. Augustyna
poparta przez
połączone komisje
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dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych

darowizn stosuje się odpowiednio art. 14.",

b) po ust. 1j dodaje się ust. 1k w brzmieniu:

"1k. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie

stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość

przekazanej darowizny do kosztów uzyskania

przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14.";";

8) w art. 2 w pkt 11:

a) w lit. a, w ust. 1a po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w

brzmieniu:

"Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w

terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku

podatkowego.",

b) w lit. b, w ust. 1c po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w

brzmieniu:

"Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w

terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku

podatkowego.";

Poprawka
KGN
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

9) w art. 4 w pkt 6, w art. 21b w ust. 3 po wyrazach "na rzecz tej

organizacji" dodaje się wyrazy ", w wysokości nieprzekraczającej 1%

podatku należnego";

Poprawka
KGN
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

10) w art. 4 w pkt 6, w art. 21b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego, nie podała,

zgodnie art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub błędnie

podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego

odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz tej organizacji.";

Poprawka
KGN,
KRPS
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

11) w art. 5, w art. 27a w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących

działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów

Poprawka
KGN,
KRPS
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
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przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,

winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z

metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi

wyrobami.";

12) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. Do dokonywania rocznego obliczenia podatku za 2008 r.,

zgodnie z art. 34 i 37 ustawy zmienianej w art. 1, ma

zastosowanie art. 37 ust. 1a pkt 4 lit. b tej ustawy, w

brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r.".

Poprawka
KGN
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

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

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

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


