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

 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 327) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa, w art. 1, zmienia ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawę 

PIT) i przyjmuje, że w latach 2016 i 2017 obowiązuje skala podatkowa, o której mowa 

w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. Tym samym pozostawia 

w roku 2017 kwotę wolną od podatku na dotychczasowym poziomie. Jak wynika 

z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizacja ustawy PIT ma na celu przesądzenie 

wątpliwości co do skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 

2015 r. (sygn. akt K 21/14), w sentencji którego Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 27 

ust. 1 ustawy PIT w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty 

zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny 

z art. 2 i art. 84 Konstytucji. Trybunał orzekł, że przepis – w takim zakresie – traci moc 

obowiązującą z dniem z dniem 30 listopada 2016 r. 

Ustawa, w art. 2, nowelizuje ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 

(ustawę CIT) i zmienia zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych oraz instytucji 

wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej. W obecnym stanie prawnym podmioty te 

korzystają z podmiotowego zwolnienia od podatku CIT. Ustawa zakłada, że w dalszym ciągu 

zwolnieniem podmiotowym objęte będą fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne 

fundusze inwestycyjne otwarte (z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych 

otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych). Fundusze inwestycyjne zamknięte (oraz specjalistyczne 



– 2 – 

fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych) mają zostać objęte, co do zasady, zwolnieniem 

przedmiotowym. Opodatkowaniu mają podlegać te dochody funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych, które związane są z inwestycjami funduszy w spółki niemające osobowości 

prawnej (katalog dochodów funduszy inwestycyjnych zamkniętych objętych podankiem CIT 

zawiera art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy CIT). Takimi zasadami, w sposób analogiczny, mają być 

objęte również instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego i typu zamkniętego. 

Zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, 

zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, ma zapobiec niepożądanym praktykom 

optymalizacji podatkowej.  

Ustawa zmienia też, w art. 3, jeden z przepisów przejściowych ustawy nowelizującej 

Ordynację podatkową (ustawa z dnia z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw), która wprowadza do polskiego prawodawstwa 

podatkowego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. W obecnym stanie prawnym 

interpretacje indywidualne wydane od dnia wejścia w życie klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania nie chronią podatników w zakresie tzw. zasady nieszkodzenia, jeżeli stan 

faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji stanowi element 

czynności składających się na unikanie opodatkowania. Opiniowana ustawa poszerza tę 

zasadę przyjmując, że wyłączenie ochrony prawnej z tytułu zastosowania się do interpretacji 

indywidualnej dotyczącej zdarzenia, które stanowi unikanie opodatkowania, obejmuje także 

interpretacje wydane przed dniem wejścia w życie przepisów związanych z klauzulą 

przeciwko unikaniu opodatkowania, jednak pod warunkiem, iż korzyść podatkowa została 

uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Zmiany ustawy CIT i Ordynacji podatkowej mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 

2017 r., a zmiany w ustawie PIT z dniem 30 listopada 2016 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 969).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Poprawki 

Komisji między innymi ograniczyły planowany pierwotnie szerszy zakres opodatkowania 

funduszy inwestycyjnych – pozostawiły zwolnienie podmiotowe dla funduszy 
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inwestycyjnych otwartych oraz ograniczyły zakres opodatkowania funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych, a także dodały zmianę przewidzianą w art. 3 ustawy.  

Nie przyjęto poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania projektu (na posiedzeniu 

Sejmu). Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia poselskiego, ze zmianami 

wynikającymi ze sprawozdania Komisji.  

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 15 listopada 2016 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 ustawy (art. 27 ust. 1 i art. 52h ustawy PIT). 

Ustawa przewiduje, że kwota wolna od podatku w roku podatkowym 2017 wynikać 

będzie ze skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, w brzmieniu obowiązującym 

w 2015 r. W tym brzmieniu, przepis art. 27 ust. 1 (w zakresie w jakim nie przewiduje 

mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej 

minimum egzystencji) został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny 

z Konstytucją.  

Ustawa powtarza normę wyrażoną w art. 27 ust. 1 w innej jednostce redakcyjnej – art. 

52h. Przepis art. 52h został więc przyjęty przez Sejm w brzmieniu, które zostało już 

zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, jako niezgodne z Konstytucją.  

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego powinno polegać (przy założeniu 

pozostawienia w obowiązującym ustawodawstwie podatkowym instytucji kwoty wolnej od 

podatku) na wprowadzeniu, już z dniem 30 listopada 2016 r., mechanizmu korygowania 

kwoty zmniejszającej podatek PIT, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, 

w odniesieniu do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2017 r.  

Pozostawienie rozwiązania przewidzianego w art. 52h ustawy PIT może 

w szczególności oznaczać, iż w wyniku obalenia domniemania konstytucyjności przepis ten 

spotka się z odmową stosowania go przez sądy. Jak stwierdził w jednym z ostatnich orzeczeń 

Sąd Najwyższy: „niezgodność z Konstytucją dotyczy określonej normy prawnej, którą 

przepis wyraża a nie jednostek redakcyjnych, pełniących wyłącznie rolę porządkującą 

wewnątrz aktu prawnego, w którym się znajduje. Powinnością ustawodawcy jest przepis ten 

z ustawy usunąć wraz z ogłoszeniem wyroku Trybunału, gdyż w przeciwnym wypadku 
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doszłoby się do karkołomnego wniosku o możliwości dowolnego zmieniania numeracji 

przepisów w ustawach (...) i omijania w ten sposób (nie wykonywania) wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego. Za zbędną powinno się uznać potrzebę powtórnego rozpatrywania przez 

Trybunał zgodności (...) skoro przepis ten, co do kwestii z powodu której orzeczona została 

jego niekonstytucyjność, się nie zmienił.”
1
 

2) art. 3 ustawy (art. 5 ust. 1a ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw). 

Zmiana w art. 3 ustawy (wprowadzenie przepisu, który wyłącza zasadę nieszkodzenia 

także w stosunku do interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem wejścia w życie 

przepisów związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, jeżeli korzyść 

podatkowa została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.) została dodana do ustawy na etapie 

prac Komisji Finansów Publicznych pomiędzy pierwszym, a drugim czytaniem projektu.  

Przyjąć należy, że zmiany te wykroczyły poza pierwotną materię projektu ustawy. Tym 

samym nie przeszły pełnej procedury trzech czytań projektu oraz pełnych konsultacji 

społecznych. Stąd można postawić im zarzut naruszenia konstytucyjnego trybu uchwalenia. 

W istocie powinny być bowiem przedmiotem odrębnej inicjatywy ustawodawczej.  

Na temat dopuszczalności i zakresu poprawek wielokrotnie wypowiadał się w swoim 

orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z tym orzecznictwem z przepisów 

Konstytucji wynika, iż poprawka musi pozostawać w przedmiotowych ramach tekstu ustawy. 

Poprawka nie może przekształcić się w inicjatywę ustawodawczą, ponieważ doszłoby do 

złamania art. 118 Konstytucji i nie może prowadzić do obchodzenia wymagań jakie 

Konstytucja przewiduje dla inicjatywy ustawodawczej. Poprawka musi dotyczyć materii 

zawartej w projekcie ustawy i granic przedmiotowych regulowanej materii. Przekroczenie 

granicy poprawki następuje w szczególności w sytuacji, gdy poprawka wyraża nowość 

normatywną pozbawioną związku z pierwotnie określonym celem i przedmiotem projektu. 

Tymczasem w przypadku opiniowanej ustawy pierwotny projekt obejmował jedynie kwestie 

związane z kwotą wolną od podatku (zmiana ustawy PIT) oraz opodatkowaniem funduszy 

inwestycyjnych (zmiana ustawy CIT). Dodanie do ustawy art. 3 dotyczącego nowelizacji 

                                                 

1 Wyrok SN z dnia 17 marca 2016 r., sygn.. akt V CSK 377/15. 
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Ordynacji podatkowej nie „poprawia” jej treści, ani jej nie doprecyzowuje i jako takie 

powinno być przedmiotem odrębnej inicjatywy ustawodawczej. 

3) vacatio legis. 

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, z klauzuli 

demokratycznego państwa prawnego z art. 2 Konstytucji, której pochodną jest zasada 

ochronny zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynika konstytucyjna zasada 

odpowiedniej vacatio legis. W przypadku ustaw podatkowych, których przedmiotem są 

podatki płacone w cyklu rocznym Trybunał Konstytucyjny wywiódł regułę, zgodnie którą nie 

można dokonywać zmian w podatku w trakcie roku podatkowego, a minimalny okres vacatio 

legis wynosi 30 dni przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego.  

Ustawa przewiduje, że zmiana ustawy PIT (w związku z utratą mocy obowiązującej 

przez art. 27 ust. 1 ustawy PIT w zakresie wskazanym w sentencji wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego) ma wejść w życie z dniem 30 listopada 2016 r., a zmiany w ustawie CIT 

i Ordynacji podatkowej z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Aby uniknąć ryzyka retroaktywności przepisów (w zakresie zmiany wprowadzanej 

art. 1) oraz uwzględnić zasadę dokonywania zmian w podatkach dochodowych w terminie 30 

dni przed nowym rokiem podatkowym, niezbędne jest ogłoszenie opiniowanej ustawy 

w Dzienniku Ustaw najpóźniej w dniu 30 listopada 2016 r. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 

 


