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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 18 lipca 2002 r. Druk nr 161 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 17 lipca 2002 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, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator
Andrzej Chronowski dokonał zmiany treści swojego wniosku o zmianę brzmienia art. 1
pkt 14 ustawy (pkt 6 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski
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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1) w art. 1:

a) w pkt 9 w lit. a) skreśla się wyrazy ", prawa odrębnej własności

lokalu",

b) w pkt 11 w lit. b) w tiret pierwszym wyrazy "budynków

mieszkalnych lub ich części, lokali mieszkalnych, spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej

własności lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w

spółdzielni mieszkaniowej oraz gruntów lub prawa wieczystego

użytkowania gruntów związanych z tymi budynkami, lokalami lub

prawami" zastępuje się wyrazami "budynku mieszkalnego lub jego

części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z

tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa

do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w

spółdzielni mieszkaniowej",

c) w pkt 14 w lit. a):

- w tiret trzynastym, w pkt 32 w lit. a) skreśla się wyrazy "prawa

odrębnej własności lokalu mieszkalnego,",

- tiret czternaste otrzymuje brzmienie:

"- pkt 32a otrzymuje brzmienie:

"32a) przychody uzyskane z zamiany:

a) budynku mieszkalnego lub jego części, udziału w

takim budynku,  lokalu mieszkalnego stanowiącego

odrębną nieruchomość lub

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

mieszkalnego,   prawa do domu jednorodzinnego w

spółdzielni mieszkaniowej lub

c) gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu,

związanego z budynkiem lub lokalem

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję
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wymienionym w lit. a),

- jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie

nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c),",";

2) w art.1 w pkt 13, w ust. 1a w pkt 3 skreśla się wyraz "(nabycie)"; Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

3) w art. 1 w pkt 14 w lit a) w tiret piątym skreśla się wyrazy "; zwolnienie

ma zastosowanie w przypadku, gdy pracodawca zawarł z jednostką

specjalizującą się w przygotowaniu i wydawaniu posiłków umowę,

której przedmiotem jest wydawanie pracownikom napojów

bezalkoholowych i wyłącznie gotowych posiłków";

Poprawka sen.
A. Chronowskiego

4) w art. 1 w pkt 14 w lit. a):

a) tiret szóste otrzymuje brzmienie:

"- w pkt 16 po wyrazach "podróży służbowej" dodaje się wyraz

"pracownika",",

b) skreśla się tiret ósme, dziesiąte i dwudzieste piąte,

c) tiret dziewiąte otrzymuje brzmienie:

"- w pkt 20 po wyrazach "lub stypendiów" dodaje się wyrazy

", z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka

służby zagranicznej",";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

5) w art. 1 w pkt 14 w lit. a) skreśla się tiret siódme; Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

6) w art. 1 w pkt 14 w lit. a) tiret dwudzieste drugie otrzymuje brzmienie:

"- pkt 67 otrzymuje brzmienie:

"67) wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez

pracownika, sfinansowanych w całości ze środków

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy

związków zawodowych, zaś w zakładach, w których nie istnieje

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub fundusze

Poprawka sen.
A. Chronowskiego
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związków zawodowych wartość rzeczowych świadczeń

otrzymanych przez pracownika sfinansowanych przez

pracodawcę lub związki zawodowe przeznaczonych na

działalność socjalną w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4

marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym połowy

kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na

podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku

poprzedzającego rok podatkowy; rzeczowymi świadczeniami są

w szczególności: bony towarowe, paczki świąteczne dla dzieci,

bilety na imprezy sportowe lub kulturalne,",";

7) w art. 1 w pkt 14 w lit. a) w tiret dwudziestym trzecim, w pkt 68a:

a) skreśla się wyrazy "lub łączna wartość dokonanych świadczeń na

rzecz tego samego świadczeniobiorcy nie przekracza w roku

podatkowym połowy kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę",

b) po wyrazach "rok podatkowy" przecinek zastępuje się średnikiem i

dodaje się wyrazy "zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli

świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika

świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w

stosunku cywilnoprawnym,";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 8 i 23 należy głosować łącznie.

8) w art. 1 w pkt 15 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) w ust. 9:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:",

- w pkt 1-3 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "- w wysokości

50% uzyskanego przychodu",

- w pkt 4 wyrazy "20%" zastępuje się wyrazami "- w wysokości

20% uzyskanego przychodu",

- dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję
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"5) z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 - w wysokości

określonej w ust. 2.",";

9) w art. 1 w pkt 15 w lit. f), w ust. 11a wyrazy "Przepis ust. 11 nie ma

zastosowania" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 2a i 11 nie mają

zastosowania";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 11.

10) w art. 1 w pkt 18 w lit. c), ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych

ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo

jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem

art. 22i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym

roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do

ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów

przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji

(wykazu) do końca tego roku podatkowego.";

Poprawka
sen. M. Mietły
poparta przez
komisję

11) w art. 1 w pkt 18 w lit. c), ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych

ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo

jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem

art. 22i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym

roku podatkowym nie może przekroczyć wartości tych odpisów

przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji

(wykazu) do końca tego roku podatkowego.";

Poprawka
KGFP

12) w art. 1 w pkt 23 w lit. c) wyraz "przewidzianych" zastępuje się

wyrazem "przewidzianym";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję
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13) w art. 1 w pkt 23 w lit. d), w pkt 30 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców

i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do

wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty

odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w

poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru

składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie

wypłacał tych wynagrodzeń kwota składek zaliczana do kosztów

uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć

kwoty odpowiadającej kwocie 15% najniższego wynagrodzenia za

pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień

roku poprzedzającego rok podatkowy,";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawki nr 15.

14) w art. 1 w pkt 24 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli:

1) w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia

przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem

zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo

powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,

2) nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,

3) osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do

spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku

objęte remanentem,

4) nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę

handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową

spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.",";

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez
komisję

15) w art. 1 w pkt 24 w lit. a) wyrazy "przekształcenia przedsiębiorstwa

osoby fizycznej w spółkę cywilną lub w osobową spółkę handlową oraz

Poprawka
KGFP
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spółki cywilnej lub innej spółki osobowej w spółkę kapitałową"

zastępuje się wyrazami "przekształcenia spółki cywilnej w spółkę

handlową oraz osobowej spółki handlowej w inną spółkę handlową";

Uwaga:

Poprawki nr 16 i 17 należy głosować łącznie.

16) w art. 1 w pkt 24 w lit. b), w ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na

skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek

pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części

przedsiębiorstwa � ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej

wartości udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo

zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w

spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f  albo art. 23

ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie

kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków

poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub

nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej

proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna

unicestwionych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości

nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.";

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez
komisję

17) w art. 1 w pkt 24 w lit. d), ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z

zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, dochód (przychód) udziałowca

(akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący

nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji)

przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, a

wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce

przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w

momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo

zawiązanej udziałowiec (akcjonariusz) ustala koszt uzyskania

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez
komisję
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przychodów na podstawie:

1) art. 22 ust. 1 f � jeżeli udziały (akcje) w spółce

przyjmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za

wkład niepieniężny,

2) art. 23 ust. 1 pkt 38 � jeżeli udziały (akcje) w spółce

przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za

wkład pieniężny,

3) wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów

(akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub

pkt 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego

udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna

unicestwionych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do

wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;

pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt

uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)

spółek podzielonych przez wydzielenie.";

18) w art. 1 skreśla się pkt 25; Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

19) w art. 1 w pkt 32 w lit. a) skreśla się wyrazy "i 10" oraz dodaje się

lit. a1) w brzmieniu:

"a1) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Ulga uczniowska przysługuje, jeżeli zatrudnienie pracownika

trwało przez cały okres szkolenia wynikający z umowy o pracę

w celu przygotowania zawodowego.",";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 20 i 24 należy głosować łącznie.
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20) w art. 1 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

"36a) w art. 35 w ust. 10 wyrazy "do dnia 15 marca" zastępuje się

wyrazami "do dnia 31 stycznia";";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 21, 22 i 25 należy głosować łącznie.

21) w art. 1 w pkt 43 skreśla się lit. c); Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez
komisję

22) w art. 2 skreśla się ust. 2; Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez
komisję

23) w art. 4 po wyrazach "art. 1 pkt 15 lit. d)" dodaje się wyrazy "tiret

czwarte";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

24) w art. 6 przed pkt 1 dodaje się pkt w brzmieniu:

...) w art. 7 w ust. 1-3 wyrazy "do dnia 28 lutego" zastępuje się

wyrazami "do dnia 31 stycznia",";

Poprawka
KGFP
poparta przez
komisję

25) w art. 8 wyrazy "art. 1 pkt 21 i pkt 43 lit. c), które wchodzą" zastępuje

się wyrazami "art. 1 pkt 21, który wchodzi".

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez
komisję

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

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

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


