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Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

senackiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych  
(druk nr 2421). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



 
 

Stanowisko Rządu 
wobec senackiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 2421) 
 

I. Propozycje zawarte w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych  
Celem projektu jest dostosowanie prawa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
29 marca 2013 r. (sygn. akt S 2/13) dotyczącego ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.), zwanej dalej „ustawa 
PIT”.  

Projekt przewiduje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą otrzymane 
odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają 
także z postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień 
zbiorowych, regulaminów i statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy. Dotychczas zwolnione były tylko te, które wynikają wprost z ustaw 
lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

II. Stan prawny 
W obecnym stanie prawnym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT wolne od podatku 
dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub 
zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: określonych w prawie 
pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę (a), 
odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(b), odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 
pozostającym w stosunku służbowym (c), odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów 
o zakazie konkurencji (d), odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (e), odszkodowań za szkody dotyczące 
składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, 
z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na 
zasadach, o których mowa w art. 30c (f), odszkodowań wynikających z zawartych umów lub 
ugód innych niż ugody sądowe (g).  

Proponowana zmiana obejmie zwolnieniem odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym 
kreowane przez układy zbiorowe pracy i akty prawne o podobnym charakterze, o których 
mowa w art. 9 § 1 ustawy – Kodeks pracy (również z wyjątkiem przychodów określonych 
w literach a-g w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT).  

III. Ocena projektu 
Projekt ustawy zasługuje na poparcie. 

Propozycje zawarte w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych pokrywają się z regulacją zawartą w rządowym projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym 



od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwalonej w dniu 26 czerwca 
2014 r. (pierwotny druk sejmowy nr 2330), zwanej dalej „nowelizacją”.  
Na podstawie art. 2 pkt 8 lit. a nowelizacji, w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, nadano nowe 
brzmienie wprowadzeniu do wyliczenia: „otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, 
jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub innych normatywnych 
źródeł prawa, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.8)), z wyjątkiem:”. 

Zarówno omawiana inicjatywa rządowa, jak i rozwiązanie zawarte w senackim projekcie 
przewidują, że zwolnienie w nowym kształcie będzie obejmować także świadczenia 
otrzymane w 2014 r.  

Jednocześnie uznać należy, że z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 
26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
zwalniającej z opodatkowania także odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość 
lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów innych normatywnych źródeł prawa, 
o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dalsze 
procedowanie nad zmianami zaproponowanymi w senackim projekcie (druk nr 2421), stanie 
się bezprzedmiotowe.  
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