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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 744) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa dotyczy tzw. ulgi na dzieci, czyli możliwości odliczenia od podatku określonej 

przepisami kwoty na każde wychowywane przez podatnika małoletnie dziecko (także dziecko 

pełnoletnie, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny oraz dziecko uczące się w szkole do 

ukończenia 25 roku życia). Ulga na dzieci jest odliczana od podatku przez podatników 

podatku dochodowego uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, po 

wcześniejszym potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Konstrukcja ulgi sprawia, że 

nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać (częściowo bądź w pełnym zakresie) 

z przysługującego uprawnienia. Taka sytuacja wystąpi, jeśli kwota podatku (po odliczeniu 

składki zdrowotnej) będzie niższa niż kwota przysługującej ulgi. 

Ustawa zakłada podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko oraz przyznaje 

podatnikom prawo do nieodliczonej kwoty ulgi, która ma stanowić różnicę między kwotą 

przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą ulgi faktycznie odliczonej przez podatnika 

w zeznaniu podatkowym. 

Ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1.668,12 zł na 2.000,04 zł, a ulga na każde 

kolejne dziecko z 2.224,08 zł na 2.700 zł. 

Dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 

przysługującego podatnikowi odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym nie 

będzie mogło przekroczyć łącznej kwoty, podlegających odliczeniu, zapłaconych przez 

podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (pomniejszonej 
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o składki odliczone w zeznaniach o dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanej 

liniowo, w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych lub w karcie podatkowej). 

Poza zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawa zmienia 

także Ordynację podatkową, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 

ustawę o świadczeniach rodzinnych. Zmiany w wymienionych ustawach mają charakter 

dostosowawczy w stosunku do wcześniej omówionych zmian. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i znaleźć zastosowanie do 

dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych. Komisja wprowadziła do projektu poprawki o charakterze techniczo-

legislacyjnym, mieszczące się w meritum przedłożenia. Na posiedzeniu Sejmu (w trakcie 

drugiego czytania) nie zgłoszono poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu 

przedłożenia rządowego, ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję. 

 

III. Uwaga szczegółowa 

Dodatkowe przysporzenie wykazywane przez podatników o najniższych dochodach 

w zeznaniu podatkowy za dany rok ma miejsce, zgodnie z art. 27f ust. 8 ustawy PIT, jeżeli 

kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 tego artykułu jest wyższa od 

kwoty faktycznie odliczonej z tytułu o którym mowa w ust. 1 (wychowywania dzieci.) 

Przepisy ust. 1, 2, 3 i 4 dotyczą ulgi na każde małoletnie dziecko. Stąd mechanizm 

dodatkowego wsparcie finansowego w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 

przysługującego podatnikowi odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym będzie 

dotyczyć, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, jedynie ulgi na małoletnie dzieci.  

Powstaje pytanie o intencje projektodawców przepisu w tym zakresie. Takie 

rozwiązanie, w sposób nieuprawniony, różnicuje sytuację prawną podatników 

wychowujących małoletnie dzieci z sytuacją podatników wychowujących dzieci pełnoletnie 

(otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub uczące się w szkole do ukończenia 25 roku życia). 
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Zwraca uwagę, że zarówno pierwsza jak i druga grupa podatników jest na gruncie obecnie 

obowiązujących przepisów, w tym samym stopniu, beneficjentem ulgi na dzieci. 

Możliwość skorzystania z ulgi na dzieci przez podatników wychowujących dzieci 

pełnoletnie przewiduje art. 27f ust. 6, który wskazując na tą grupę podatników odsyła do 

stosowania ust. 1–5. Przepis ten - przy założeniu dodania do art. 27f nowych rozwiązań 

dotyczących dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy 

kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym - 

powinien zostać stosownie zmodyfikowany. Idąca w tym kierunku propozycja poprawki 

zakłada objęcie mechanizmem dodatkowego wsparcia wszystkich podatników korzystających 

obecnie z ulgi na dzieci (zarówno małoletnie jak i pełnoletnie), co wydaje się w pełni 

odzwierciedlać intencje projektodawców ustawy w tym zakresie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2: 

a) w lit. c: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 8–12” zastępuje się wyrazami  

„ust. 5a–5e”, 

– ust. 8, 9, 10, 11 i 12 oznacza się jako ust. 5a, 5b, 5c, 5d, i 5e, 

b) dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przepisy ust. 1–5e stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących 

pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z 

wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku 

alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.”;”. 

Konsekwencją przyjęcia poprawki będzie odpowiednia zmiana odesłań do 

dotychczasowego art. 27f ust. 8-12 (art. 1 pkt 1 oraz art. 2–5 noweli, art. 21 ust. 1 pkt 140 

oraz art. 27f ust. 2d ustawy PIT, art. 72 § 1a Ordynacji podatkowej, art. 2 pkt 5 ustawy o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste ósme 

ustawy o świadczeniach rodzinnych). 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


