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Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Roberta Dowhana na
36. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2022 r., skierowanego do Ministra Finansów Tadeusza
Kościńskiego, przekazanego do Ministerstwa Finansów pismem z dnia 8 lutego 2022 r.
(sygn. BPS/043-36-1453/22), uprzejmie informuję, co następuje.
Ministerstwo Finansów pozostaje świadome wyzwań związanych z modyfikacją zasad
podatkowych oraz rozliczania składki zdrowotnej na skutek wejścia w życie ustawy z dnia
29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105
z późn. zm.), określanej jako Polski Ład. Obecnie w Ministerstwie Finansów analizowane
są aspekty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo, w zakresie
dotyczącym rozliczania składki zdrowotnej, rola Ministerstwa Finansów nie sprowadza się
do biernego obserwatora dyskusji publicznej wokół wspomnianej problematyki –
Ministerstwo Finansów uczestniczy w pracach koncepcyjnych nad ewentualną zmianą modelu
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rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W wyniku prowadzonych w Ministerstwie Finansów prac w projekcie ustawy z dnia 24 marca
2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw został przedstawiony szereg zmian korzystnych dla podatników. Zaliczyć należy do nich
m.in. wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej
możliwość odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Projekt rekompensuje również likwidację tzw. ulgi dla klasy
średniej obniżeniem stawki podatku określonej w skali podatkowej z 17% do 12%. Po wejściu
w życie zmiany podatek od dochodów w wysokości 120 000 zł (tj. na poziomie granicy
przedziału skali podatkowej) wyniesie 10 800 zł, zamiast dotychczasowej kwoty 15 300 zł. Stąd
podatnicy uzyskujący dochody co najmniej na tym poziomie, na nowej konstrukcji skali
podatkowej z obniżoną stawką, zyskają w skali roku 4 800 zł. Niższy podatek będzie pobierany
zaraz po wejściu w życie ustawy, już na etapie poboru zaliczek na podatek przy zastosowaniu
12% stawki. Natomiast ostateczny zysk tej zmiany będzie odczuwalny przy rozliczeniu podatku
dochodowego, dodać i podkreślić należy, że już za rok bieżący.
Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
Ministra Finansów
Sekretarz Stanu
Artur Soboń
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