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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

-

o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Gabrielę Masłowską.
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Ustawa
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.) w art. 30 ust. 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i
dodaje 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, jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne
osoby prawne 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 o świadczenie usług wiążącej go ze
spółką w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty
odszkodowania – w wysokości 65% tej części należnego odszkodowania;
16) z tytułu określonych w umowie o pracę lub o świadczenie usług zarządzania zawartej ze
spółką, o której mowa w pkt 15 odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu
wypowiedzenia umowy o pracę albo o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej
przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza
trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia podatnika otrzymanego przez podatnika z tytułu
umowy o pracę lub o świadczenie usług wiążącej go ze spółką – w wysokości 65% należnej
odprawy”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie

Projekt

ustawy

zmierza

do

przeciwdziałania

patologiom

polegającym

na

przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji
członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Celem wysokiego opodatkowania
ponad rozsądne minimum jest wpłynięcie na zachowania stron takich kontraktów i
dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów.
Za rozsądny próg w przypadku umów o zakazie konkurencji uznano okres 12
miesięcy, w czasie których spółka wypłaca byłemu członkowi zarządu odszkodowanie za
niepodejmowanie zatrudnienia w podmiotach konkurencyjnych w wysokości pobranego przez
ten sam okres wynagrodzenia. Dłuższe okresy zakazu konkurencji uznać należy za
nieefektywne zarówno do podmiotu, który zatrudniał osobę, na którą nałożono zakaz
konkurencji, jak samego byłego członka zarządu. Nadwyżka ponad ten limit będzie
opodatkowana podatkiem w stawce 65%. W przypadku natomiast odpraw, przyjęto próg
trzymiesięcznego wynagrodzenia, co jest spójne z uregulowaniami tzw. ustawy kominowej,
które co do zasady zakazują przyznawania odpraw wyższych niż trzykrotność wynagrodzenia.
Ze względu jednak na to, że notowano liczne patologie polegające na omijaniu przepisów
ustawy kominowej, projektodawcy zdecydowali się na wprowadzenie opodatkowania
nadwyżek ponad ten ustawowy limit.
Projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze oraz finansowe
dla budżetu państwa poprzez zwiększenie wpływów do budżetu.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

