Druk nr 38
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (druk nr 22)
Sejm na 2 posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu
Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu
rozpatrzenia.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy
na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r.

wnosi:
Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Warszawa, dnia 25 listopada 2015 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych

(-) Łukasz Schreiber

(-) Wojciech Jasiński
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Projekt
U S T AWA
z dnia …………….
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
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.1)) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 30:
a)

w ust. 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 i 16
w brzmieniu:
„15) z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie
konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest
spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego,
związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba
prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub
pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z
innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania
przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z
tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze
spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc
wypłaty odszkodowania – w wysokości 70% tej części należnego
odszkodowania;
16) z tytułu określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie
usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa w pkt 15,
odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub
rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362,
596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717,
z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z
2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322,
1333, 1569, 1595, 1607, 1688 i 1767.
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części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego
wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę
lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką –
w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.”,
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4–5a oraz
13–16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.”;

2)

w art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać
zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub
stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z
tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust.
1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.”.
Art. 2. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą, stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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