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Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez pana senatora Jana Marię Jackowskiego 
podczas 35. posiedzenia Senatu RP proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z zapowiedzią rządu zostały przygotowane zmiany do ustawy PIT1. Przybrały one 
postać dokumentu rządowego, którego zakres podmiotowy i przedmiotowy jest 
odpowiedzią na oczekiwania społeczne.

24 marca 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 347)  został zamieszczony na ogólnodostępnej 
stronie internetowej https://legislacja.gov.pl/projekt/12358002.

Projekt przewiduje między innymi obniżenie o 5 punktów procentowych najniższej stawki 
podatkowej  w skali podatkowej, czyli z 17% na 12%, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnej 
kwoty wolnej na poziomie 30 tys. zł oraz progu dochodów w wysokości 120 tys. zł. 

Obniżona stawka podatku ma zastąpić ulgę dla klasy średniej, która nie spotkała się z 
przychylnym przyjęciem zarówno podatników, jak i ekspertów. 

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca br. i mieć zastosowanie w rozliczeniu rocznym do 
dochodów uzyskanych od stycznia do grudnia tego roku. Będą z niej korzystać wszyscy 
podatnicy, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej.

Projektowana ustawa zawiera także zabezpieczenie, które spowoduje, że podatnicy, którzy 
stracą na likwidacji ulgi dla klasy średniej, pomimo obniżenia stawki, otrzymają zwrot 
różnicy, czyli kwotę zmniejszającą zobowiązanie, aby nowe rozwiązanie nie spowodowało 
pogorszenia ich sytuacji prawnopodatkowej.

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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Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Artur Soboń
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