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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna  

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych i zniesienia podatku od dochodów kapitałowych  

(tzw. „podatku Belki”) od lokat oszczędnościowych w kwocie 10 000 zł posiadanych w bankach 

przez emerytów. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji wskazał, że polscy emeryci oczekują zniesienia podatku od dochodów 

kapitałowych od lokat oszczędnościowych w kwocie 10 000 zł posiadanych przez nich w bankach. 

STAN PRAWNY:  

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) w art. 17 ust. 1 pkt 2 stanowi, że za przychody z kapitałów 

pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach 

bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania.  

Ustawa w art. 30a stanowi, że od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 

19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, m.in.: 

1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem 

działalności gospodarczej; 

2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych; 

3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych 

przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5; 

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; 

5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; 

5a) od dochodu z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a. 

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od 

podatku dochodowego są m.in.: 

53) wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o 

zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych 

wzrostów lub dodatków do emerytur i rent; (…) 
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58) wypłaty transferowe środków zgromadzonych: w ramach pracowniczego programu 

emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto 

emerytalne; dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci 

uczestnika; w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub 

w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników - do 

pracowniczego programu emerytalnego;  

58a) dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu 

przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z: gromadzeniem  

i wypłatą środków przez oszczędzającego; wypłatą środków na rzecz osób uprawnionych do tych 

środków po śmierci oszczędzającego; wypłatą transferową; 

58b) wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego na 

indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego: pomiędzy instytucjami finansowymi 

prowadzącymi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego; na indywidualne konto 

zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po śmierci oszczędzającego; w postępowaniu 

likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego 

oszczędzającego; 

58d) wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty 

terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 i art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11e i 11f.  

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Artykuł 30a został dodany do ustawy z dniem 1 stycznia 2004 r. Nie zawiera on jednakże 

nowej merytorycznie regulacji. Jego wyodrębnienie związane było z koniecznością 

uporządkowania oraz ujednolicenia podatku płaconego od dochodów kapitałowych. 

Dotychczasowe przepisy były bowiem niespójne, niekompletne i nieusystematyzowane. 

Wprowadzały one różne stawki oraz reżimy płatności zryczałtowanego podatku od dochodów 

kapitałowych. Zgrupowanie regulacji dotyczących podatku od dochodów kapitałowych ma 

przyczynić się do uporządkowania i uproszczenia systemu płatności tego podatku. W art. 30a 

znalazły się przede wszystkim regulacje przeniesione z art. 30
1
. 

Artykuł 30a u.p.d.o.f. wprowadza zasadę ryczałtowego opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych niektórych przychodów. Wprowadzenie tego artykułu konieczne 

było ze względu na opodatkowanie dochodów kapitałowych. Wprowadzono zatem artykuł, który 

http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(30(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(30(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(30(a))&cm=DOCUMENT
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 Brzostowska Monika, Kubiesa Patrycja, PIT. Komentarz, LEX/el. 2021. 

porządkuje kwestie opodatkowania zryczałtowanego. W przypadku podatników, na których ciąży 

ograniczony obowiązek podatkowy, opodatkowaniu podlegają jedynie dochody osiągane na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie stosowanie przepisów ustawy każdorazowo 

powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

których stroną jest Rzeczpospolita Polska
2
. 

Odnośnie do zwolnień to jak podnoszone jest w piśmiennictwie - zwolnienia przedmiotowe 

stanowią znaczną część ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać należy, że 

jedynie enumeratywnie wymienione przychody otrzymywane przez podatników mogą korzystać 

ze zwolnienia. Oznacza to, że zakres zwolnień nie jest otwarty, a co za tym idzie, nie należy go 

interpretować rozszerzająco. Ze zwolnienia przedmiotowego korzystają między innymi 

świadczenia o charakterze socjalnym. Ustawodawca kładzie szczególny nacisk na świadczenia 

rodzinne przyznane na podstawie przepisów ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). (…)  

Przychody osiągane przez emerytów i rencistów mogą niekiedy korzystać ze zwolnienia 

przedmiotowego. Ustawodawca wskazuje tu przychody obejmujące m.in. renty przyznane na 

podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin, ryczałt energetyczny dla kombatantów, rekompensatę za brak waloryzacji rent i emerytur, 

dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z 24.01.1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 517 ze zm.). (…)  

Zatem otrzymywany przez kombatantów dodatek kompensacyjny w wysokości 15% dodatku 

kombatanckiego podlega zwolnieniu od podatku dochodowego (…)  

Renty przyznawane na podstawie ustawy z 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1790 ze zm.) również korzystają ze 

zwolnienia z podatku dochodowego.
3
. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Omawiana petycja została złożona do wiadomości Przewodniczącego Klubu PiS Jarosława 

Kaczyńskiego oraz do Kancelarii Prezydenta RP. 

Autor petycji skierował w omawianej sprawie pismo do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

KPRM w dniu 24 lutego 2022 r. poinformowała autora petycji, że Prezes Rady Ministrów 

http://lex.senat.pl/#/document/17066846?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794036?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16789250?cm=DOCUMENT
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i Kancelaria Rady Ministrów nie są właściwymi do rozpatrzenia sprawy. Zakres kompetencji  

w odniesieniu do poruszonego tematu należy do Ministerstwa Finansów i tam należy kierować 

wszystkie prośby dotyczące podatku od dochodów kapitałowych (tzw. „podatku Belki”).  

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję P10-110/20 

dotyczącą zagadnienia zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych. Autor petycji wnosił o 

dodanie w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

pkt 58e w celu uzupełnienia wykazu zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób 

fizycznych o dochody z odsetek od obligacji.  

Senatorowie dysponowali opinią Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

o postulacie petycji. Resort wskazał, że wprowadzenie proponowanego przez autora petycji 

zwolnienia ocenić należy jako trudne do uzasadnienia i realizacji. Po przeprowadzeniu dyskusji 

senatorowie w głosowaniu zdecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją
4
. 

https://www.senat.gov.pl/prace/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,534.html

