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Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez pana senatora Jana Filipa Libickiego podczas 35. 
posiedzenia Senatu RP proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

W obecnym stanie prawnym ustawa PIT1 przewiduje, że 1/12 kwoty zmniejszającej podatek 
(czyli stosowanej miesięcznie – przy poborze zaliczki na podatek – kwoty wolnej od podatku) 
może stosować tylko jeden płatnik. W związku z tym podatnicy uzyskujący przychody z kilku 
źródeł np. wynagrodzenie z pracy, świadczenia z ubezpieczenia społecznego (rentę lub 
emeryturę), przy obliczaniu zaliczki na podatek korzystają z kwoty zmniejszającej podatek 
wyłącznie u  jednego z płatników ww. świadczeń. Tym samym na gruncie aktualnego stanu 
prawnego, w zależności od decyzji podatnika, kwotę tę stosuje (w kontekście 
przedstawionego w interpelacji stanu faktycznego) albo pracodawca albo organ rentowy. 

W Ministerstwie Finansów został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186), 
który przyznaje podatnikom większą swobodę w kształtowaniu swojej sytuacji podatkowej w 
trakcie roku 

Projekt ten przewiduje, że od 2023 r. podatnik będzie mógł podzielić 1/12 kwoty 
zmniejszającej podatek pomiędzy maksymalnie 3 płatników. Zatem od stycznia przyszłego 
roku podatnik uzyskujący przychody z kilku źródeł będzie mógł zadecydować, który z 
płatników, i w jakiej części (1/12 w przypadku jednego płatnika, 1/24 w przypadku dwóch 
płatników albo 1/36 w przypadku trzech płatników) ma stosować zmniejszenie zaliczki na 
podatek, przy czym łączna kwota zmniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym 
samym czasie nie będzie mogła miesięcznie przekroczyć 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. 

1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. 
zm.).
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Rozwiązanie to powinno pozwolić na pełniejsze wykorzystanie kwoty zmniejszającej podatek 
w ciągu roku (w zaliczkach) u podatników osiągających przychody z kilku tytułów. 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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