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Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
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Odpowiedź 
na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oświadczenie 
senatora Jana Marii Jackowskiego złożone na 35. posiedzeniu Senatu 12 stycznia 2022 r., 
w którym zwraca się z pytaniem czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej planuje kompleksowe 
zmiany podatkowe, proszę przyjąć następujące wyjaśnienie.

Zgodnie z zapowiedzią rządu zostały przygotowane zmiany do ustawy PIT1. Przybrały one 
postać dokumentu rządowego (UD347), którego zakres podmiotowy i przedmiotowy  jest 
odpowiedzią na oczekiwania społeczne. W oparciu o przedłożenie rządowe Sejm RP 12 maja 
br. uchwalił  ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw, która jest obecnie przedmiotem senackich prac parlamentarnych 
(druk nr 714).

https://www.senat.gov.pl/prace/druki/record,12194.html 

Nowelizacja ta zakłada:

1) obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali 
podatkowej; 

2) wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej 
możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem, 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową – 

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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przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej zapłacą niższy podatek 
dzięki obniżonej stawce podatku;

3) uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej; 

Obniżenie stawki podatkowej w trakcie roku, a także w rozliczeniu podatku 
dochodowego za 2022 r. umożliwia rezygnację z tzw. ulgi dla klasy średniej, która 
postrzegana jest jako niespójna i komplikująca system podatkowy. 

Ustawa nie tylko wprowadza nowe rozwiązania, lecz uchyla te, które nie zostały korzystnie 
odebrane przez podatników. Do najważniejszych zmian (poza już opisanymi) zaliczyć należy 
następujące rozwiązania:

1) uszczelnienie ulgi na zabytki; 

Ustawa uchyla możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków 
ponoszonych na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru 
zabytków, lub udziału w takim zabytku. Kolejną modyfikacją jest umożliwienie 
odliczenia wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane wyłącznie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 
oraz dopiero po ich zakończeniu i uzyskaniu zaświadczenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie tych prac i robót.

2) zmianę zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej 
podatek); 

Ustawa umożliwia stosowania tej ulgi przez wszystkich płatników, w tym 
zleceniodawców, co dotychczas nie było możliwe; dodatkowo podatnik będzie mógł 
podzielić kwotę 1/12 na 3 części (maksymalnie na 3 płatników) – co zwiększy 
możliwości podatnika w kształtowaniu swojej sytuacji podatkowej w trakcie roku; 
konieczność dostosowania się płatników do nowej sytuacji będzie zrównoważona 
podwyższonym wynagrodzeniem za wykonywanie obowiązków płatnika;

3) zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek;

Zwolnienie płatnika z poboru zaliczki wymagać będzie wniosku podatnika, o ile  
przewiduje on, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu wg 
skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł (czyli kwoty 
wolnej od podatku);

4) zmianę wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od 
którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych;

Ustawa zakłada zwiększenie limitu dochodu (przychodu) dziecka z 3 089 zł do 
16 061,28 zł (dwunastokrotność renty socjalnej). Zmiana zwiększy krąg podatników 
korzystających z prorodzinnych preferencji podatkowych, w tym opodatkowania dla 
samotnych rodziców, ulgi na dzieci czy PIT-0 dla rodzin 4+;

5) zmianę katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów 
rodzica;
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Po zmianie renty, w tym renty rodzinne dzieci, analogicznie jak np. dochody z pracy 
dzieci małoletnich nie będą już doliczane do dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko 
małoletnie stanie się odrębnym podatnikiem i będzie mogło korzystać z odrębnej 
kwoty wolnej od podatku.

6) zmianę sposobu opodatkowania dochodów osób samotnie  wychowujących dzieci 
zakładającą likwidację tzw. „ulgi 1500 zł” i przywrócenie preferencyjnego rozliczania 
dochodów samotnego rodzica; 

7) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych; rozszerzenie zakresu przedmiotowego 
zwolnień, tzw. PIT-0 (ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ czy ulga 
dla seniorów) o przychody z zasiłków macierzyńskich;

8) umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% 
podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za 
poprzedni rok podatkowy;

9) uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy 
w trakcie 2022 r.; 

10) uchylenie rozwiązania budzącego wątpliwości natury konstytucyjnej tj. tzw. abolicji 
podatkowej.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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