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Warszawa, dnia 12 lipca 2019 r.

Finar':sow

Departament Prawny

PR5.022.96.2019.GTA

Pani

Monika Salamończyk
Dyrektor
Departamentu Prawa Gospodarczego

dot. RCL.DPG.550.41/2019 Rządowe Centrum Legislacji

Ministerstwo Finansów przesyła w za%czeniu projekt ustawy zmienźającej ustawę o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw

- z uprzejmą prośbą o wyznaczenie Komisji Prawniczej, a w przypadku braku istotnych
zastrzeżeń o zwolnienie ww. projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

Przekazany projekt uwzględnia ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Renata Łućko

Zastępca Dyrektora
Depaitainentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Projekt z dnia 8 lipca 2019 r.

USTAWA

z dnia 20l9r.

zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Art. 1.W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.')) wprowadza się następujące zmiany:

l) wart.22ust.2otrzymujebrzmienie:

,,2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku

pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej :

l) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3 000 zł -

wprzypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy

nakładczej ;

2) nie mogą przekroczyc łącznie 4 500 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego
stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz

pracy nakładczej ;

3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy %cznie nie wie2ce3 niż 3 600

zł - w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika

jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i

podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
4) nie mogą przekroczyć %cznie 5 400 za rok podatkowy - w przypadku gdy

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego
stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz

pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest

położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik

nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.?;

2) w art. 26ea w ust. l pkt 1 otrzymuje brzmienie:

') Zmiany tekstu jedno)itego wymieiiioiiej ustawy zosta§ ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629,
1669, !693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 2246, 2429 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 29,
271, 303, 752 ilOl8.
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,,l) iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27

ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia - w przypadku

podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. l albo?;
3) w art. 27:

a) ust. 1 i la otrzymują brzmienie:

,,1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy

jego obliczenia według następującej skali:

1 a. Kwota zmniej szająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym

obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa

w art. 45 ust. 1, wynosi:

l) 1 360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) l 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

834 zł 88 gr X (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) -'- 5 000 zł

- dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej

kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i

nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) -=- 41 472 zł

- dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i

nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.?,

b) w ust. 1 b w pkt 1 wyrazy ,,556 zł 02 gr" zastępuje się wyrazami ,,525 zł 12 gr";

4) użytewart.30wust.lwpkt5aiwart.32wust.1awpktli2wyrazy,,18%"zastępuje
się wyrazami ,l 7%?;

5) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 i2 otrzymują brzmienie:

Podstawa obliczenia

podatku w złotych Podatek wynosi

ponad do

85 528 17%
minus kwota

zmmeJszaJ4ca

podatek
85 528

14 539 zł 76 gr

+ 32% nadwyżki

ponad 85 528 zł
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,,1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym

zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego

przedziału skali-1 7% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od pocz4tku roku w tym zakładzie

pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali -
17% od tej cześci dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej

kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego

przedziału skali;".

Art. 2. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) wprowadza się

następuj ące zmiany :

1) w art. 1 w pkt 6 w lit. a uchyla się tiret pierwsze;

2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Przepisy art. 32 ust. 1 pkt 3, ust. le i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1

stycznia 2020 r.?.

Art. 3. Do obliczania kwoty, o której mowa w art. 26ea ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w

art. 1, podlegającej wykazaniu w zeznaniu za 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 4. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od l stycznia 2020 r.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2020 r.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLF,DEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko

Zastępca Dyrektora
Departamentu Praw+iego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/





Projekt z dnia 121ipca 2019 r.

Uzasadnienie

Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi zmiaii w podatku dochodowym od osób
fizycznych w zakresie obniżenia:

]) koszlów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienźe kosztów uzyskanźa przychodów
dla pracowników,'

2) stawki podatku PIT z l 8% do l 7%.

Celem tych zmian jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych.

Jest to kolejny krok w kierunku obniżenia klina podatkowego. Projekt dopełnia zmiany w
podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane w ustawie" dotycz4cej likwidacji
podatku PIT dla młodych osób do ukończenia 26. roku życia.

Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą PIT?, określa zryczałtowane,
kwotowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, zwane dalej ,,kosztami
pracowniczymi?. Obecne koszty pracownicze:

1) wynosz4 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł, w
przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2 002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik
uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 668 zł
72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest
położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje
dodatku za rozłąkę,

4) nie mogą przekroczyć łącznie 2 502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik
uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub
czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje
się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

" Ustawa z dnia 4 lipca 2019 i-. o zinianie ustawy o podatku dochodowytn od osób fizycznych, ustawy
oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych; druk sejmowy nr 3551 ?w.seji'n.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=355 1.
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Projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotne podwyższenie kosztów pracowniczych.

Dodatkowo projekt ustawy przewiduje zmiany w zakresie skali podatkowej, o której mowa
w art. 27 ust. l ustawy PIT. Od 2009 r. obowiązuje skala podatkowa z dwiema stawkami
podatku 1 8% i 32% oraz jednym progiem dochodów na poziomie 85 528 zŁ Elementem skali
podatkowej jest również kwota zmniejszająca podatek, która generuje tzw. kwotę wolną od
podatku.

Od 2017 r. kwota zmniejszająca podatek jest degresywna, maleje wraz ze wzrostem
dochodów. W odniesieniu do dochodów uzyskanych od 2018 r. maksymalna wysokość kwoty
zmniejsza?jącej podatek odpowiada kwocie wolnej w wysokości 8 000 zł (1 440 zł +l8%).
Przy poborze zaliczek na podatek stosowana jest kwota zmniejszająca podatek, która
odpowiada dochodowi w wysokości 3 089 zł (556,02 zł +18%).

Tak ukształtowana skala podatkowa stosowana jest w rozliczeniu rocznym do całości
dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT.
W trakcie roku, na poczet tego rozliczenia płacona jest zaliczka.

I. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Ad. 1. Obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podnźesienie kosztów uzyskania
przychodów dla pracownźków.

Projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości kosztów pracowniczych.
Obecna ich wysokość jest taka sama od ponad dekady, mimo iż w tym czasie znacznie
zmieniła się sytuacja na rynku pracy.

Przykładowo minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. wynosi 2 250 zł2), a w 2008 r.
wynosiło 1 126 zł3), co oznacza dwukrotny wzrost płacy minimalnej na przestrzeni 11 lat.
Systematycznemu wzrostowi płacy minimalnej nie towarzyszył jednak wzrost kosztów
uzyskania przychodów dla pracowników, które są jednym z czynników wpływających na
wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przez pracowników. Projekt
ustawy zakłada zmianę tego stanu rzeczy.

Podwyższenie pracowniczych kosztów spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów
stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 22 ust. 9
pkt 5 ustawy PIT), tj. z tytułu: pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich (1),
powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących
osób prawnych (2), umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub
umów o podobnym charakterze (3).

Przepisy dotyczące nowej (podwyższonej) wysokości kosztów pracowniczych wejdą w życie
z dniem l stycznia 2020 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów rizyskanych od dnia
1 stycznia 2020 r.

2' Rozporządzenie Rady Mfnistrów z dnia ll września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1 794).
"- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1] września 2007 -r. w sprawie wysokości minii'nalnego
wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz. U. poz. 1209).
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Okres

Miesięczne
(j ednoetatowcy)

Miesięczne
(?jednoetatowcy, dojeżdżający)

Roczne

(?j ednoetatowcy)

Roczne

(?jednoetatowcy, dojeżdżający)
Roczne

(wieloetatowcy)

Koszty pracownicze

Obecne

(do przychodów
uzyskanych

do 31 . 12.2019 r.)
zł

11l,25

139,06

1 335,00

1 668,72

2 002,05

Docelowe

(do przychodów
uzyskanych

od 01.01.2020 r.)
zł

250

300

3 000

3 600

4 500

1

Roczne

(wieloetatowcy, dojeżdżający)
2 502,56 5 400

Ad. 2. Obniżenie stawki podatku PIT z l 8% do l 7%.

W stosunku do obecnie obwiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje obniżenie
najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 1 8% na 1 7%.

Obniżenie stawki podatku dotyczyć będzie wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody
podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w
tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych).

Obniżona stawka podatku (17%), będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od
l stycznia 2020 r. W rozliczeniu rocznym za 2019 r. najniższa stawka podatku, o której mowa
w skali podatkowej, będzie w dotychczasowej wysokości, tj. 1 8%.

Konsekwencją obniżenia stawki podatku są zmiany w art. 27 ust. la ustawy PIT, który
dotyczy kwoty zmniejszającej podatek (zmieniają się elementy wzoru, według którego jest
ustalana wysokość kwoty zmniejszającej podatek dla określonej wysokości dochodów), a
także zmiany w art. 32 ustawy PIT, który określa sposób poboru zaliczek na podatek przez
zakłady pracy.

3



Nowa skala podatkowa oraz kwota zmniejszająca podatek będzie kształtować się w
nast«ępujący sposób:

Podstawa

podatku w złotych

ponad l
l

i

Kwota zmniejszająca podatek:

1 360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

1 360 zł pomniejszone o kwo%. obliczoną według wzoru:

834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) -'- 5000 zł, dla podstawy
obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej
kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwo%. obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr X (podstawa
obliczenia podatku - 85 528 zł)-41 472 zl dla podstawy obliczenia podatku wyższej od
85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek (od dochodów rocznych nieprzekracza?jących kwoty
85 528 zł) %dzie stosowana kwota zmniejszająca podatek w wysokości 525,12 zł. Po
obniżeniu stawki podatku, kwota w tej wysokości, odpowiada dochodowi 3 089 zł (525,12 +
17 % ).

Szczegółowy opis zmian.

Art. l pkt l projektu ustawy dokonuje zmian w art. 22 ustawy PIT dotyczącym kosztów
uzyskania przychodów, poprzez nadanie nowego brzmienia ust. 2, w którym określono nową
wysokość podwyższonych miesi«ęcznych oraz rocznych kosztów pracowniczych. Zgodnie z tą
regulacją koszty podstawowe wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż
3 000 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z pracy z tytułu jednej umowy.
W przypadku wieloetatowców koszty te nie mogą za rok podatkowy przekroczyć kwoty
4 500 zł.

obliczenia

l

l-l
l

l
l

l
l

:
l

Podatek wynosi

do

l
l

85 528

l
i

l

17o/o

minus kwota

zmniejsza?jąca
podatek85 528

1)

2)

Dla osób dojeżdżających spoza innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy,
koszty uzyskania przychodów są wyższe i wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy
łącznie nie więcej niż 3 600 zł. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z pracy
równocześnie z kilku umów, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest
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położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, oraz podatnik nie uzyskuje
dodatku za rozłąkę, koszty te nie mogą przekroczyć za rok podatkowy kwoty 5 400 zł.

Koszty w tej wysokości będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. wodniesieniu do
przychodów uzyskanych od tego dnia.

Art. l pkt 2 projektu ustawy wprowadza zmianę w art. 26ea ust. 1 pkt l ustawy PIT. Przepis
ten dotyczy możliwości otrzymania zwrotu gotówkowego przez podatników
rozpoczynających działalność gospodarczą, jeżeli kwota podlegających odliczeniu od
dochodu wydatków na działalność badawczo-rozwojową, tj. tzw. kosztów kwalifikowanych
przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę. W obecnym stanie
prawnym, zwrot ten przysługuje w wysokości 18% nieodliczonej kwoty ulgi, czyli w
wysokości odpowiadającej najniższej stawce podatku, o której mowa w skali podatkowej.
Wprowadzana zmiana ma zatem charakter wynikowy i jest związana z obniżeniem o 1 pkt
proc. najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej.

Art. 1 pkt 3 projektu ustawy dokonuje zmian w art. 27 ustawy PIT, który dotyczy skali
podatkowej.

Lit. a nadaje nowe brzmienie ust. 1 i la w art. 27 ustawya PIT. Przepisy te określają skalę
podatkową (ust. 1) oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek, o której t'nowa w skali
podatkowej, w tym jej zastosowanie przy obliczaniu zaliczki na podatek (ust. 1 a).

Nowe brzmienie ust. 1 uwzględnia obniżenie o 1 punkt procentowy stawki podatku
z pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. z 18% do 17%, z jednoczesnym utrzymaniem
stawki podatku w wysokości 32% dla dochodów powyżej 85 528 zł. Konsekwencją tych
zmian jest nowa wysokos;ć kwoty podatku dodawanej w drugim przedziale skali do 32%
nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Dodatkowo określane są na nowo elementy wzorów
matematycznych umożliwiających obliczenie kwoty zmniejszającej podatek, przy
jednoczesnym pozostawieniu bez zmian zasad ustalania tej kwoty, tj. jej degresywności. Po
zmianie, analogicznie jak dzisiaj, najwyższa kwota zmniejszająca podatek odpowiadać %dzie
kwocie wolnej w wysokości 8 000 zł (1 360 Zł + 1 7%), zaś przy poborze zaliczek stosowana
będzie kwota zmniejszająca podatek (525,12 zł) odpowiadająca kwocie wolnej w wysokości 3
089 zł (525,12 zł +17%).

Lit. b dotyczy zmiany pkt l w ust. lb w art. 27 ustawy PIT, stanowi konsekwencję
przeliczenia kwoty zmniejsza?jącej podatek związaną z obniżeniem o 1 punkt procentowy
stawki podatku z pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. z 1 8% do 1 7% (zmiany w lit. a).
Przy obliczaniu zaliczek na podatek - tak jak obecnie - kwota zmniejszająca podatek
stosowana będzie wyłącznie w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą
85528 zł oraz odpowiadać będzie ,,kwocie wolnej? w wysokości 3089zł (kwota
zmniejszająca podatek 525,12 zł). W przypadku podatników, których dochody przekroczą
kwotę 85 528 zł, zaliczki nie będą pomniejszaiie o kwotę zmniejszającą podatek, tak aby nie
generować niedopłaty w rocznym podatku.

Art. l pkt 4 projektu ustawy dokonuje zmiany w art. 30 ust. 1 pkt 5a ?istawy, który dotyczy
tzw. małych umów zawartych z osobami niebęc%cymi pracownikiem płatnika. Jeżeli
należność wynikająca z tej mowy nie przekracza 200 zł podlega opodatkowaniu
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zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18%, czyli w wysokości
odpowiadającej najniższej stawce podatku, o której mowa w skali podatkowej. Wprowadzana
zmiana ma zatem charakter wynikowy i jest związana z obniżeniem o 1 pkt proc. najniższej
stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej.

Ponadto, przepis przewiduje zmianę w art. 32 ust. la pkt l i 2 ustawy polegającą na
zastąpieniu dotychczasowej stawki podatku 18o/o stawką 17%. Zmiana ta ma charakter
dostosowawczy i jest związana z proponowaną w projekcie ustawy obniżką stawki podatku
PIT.

Art. l pkt 5 projektu ustawy wprowadza zmiany w art. 32 ustawy PIT określającym zasady
poboru zaliczek na podatek przez zakłady pracy.

Przepis ten wprowadza zmianę w ust. 1 pkt l i 2, polegającą na zastąpieniu dotychczasowej
stawki podatku 1 8% stawką 1 7oA; przepis ten ma charakter dostosowawczy i jest związany
zproponowaną w projekcie ustawy obniżką stawki podatku PIT. Nadawane brzmienie
uwzględnia zmiany wprowadzane z dniem 1 stycznia 2020 r. przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret
pierwsze ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustawa (Dz. U. poz. 2126).

Art. 2 projektu ustawy zmienia ?istawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim
przepisy ustawy PIT, w brzmieniu nadanym ww. nowelizacją, wchodz4 w życie z dniem 1
stycznia 2020 r. (dotyczy art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2). Celem tej zmiany jest wyeliminowanie
wątpliwości, które brzmienie ust. 1 pkt 1 i 2 w art. 32 ustawy PIT ma obowiązywać z dniem 1
stycznia 2020 r., tj. brzmienie nadane ustawą z dnia 4 października 2018 r. czy przewidziane
w niniejszym projekcie (obowiązywać ma brzmienie przewidziane w niniej szym projekcie).

Art. 3 projektu ustawy zachowuje prawo do zwrotu gotówkowego określonego w art. 26ea
ust. 1 pkt 1 ustawy, w odniesieniu do podatników opodatkowanych według skali podatkowej,
którzy w 2019 r. ponieśli wydatki na działalność badawczo-rozwojową, na zasadach
obowiązujących do dnia 31 grudnia 2019 r. Oznacza to, że podatnikowi, który w roku
podatkowym 2019 poniesie stratę lub osiągnie dochód niższy od kwoty przysługującego za
ten rok odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
będzie przysługiwał zwrot gotówkowy w dotychczasowej wysokości, tj. 1 8% nieodliczonego
na podstawie art. 26e ust. 1 ustawy PIT odliczenia.

Art. 4 projektu ustawy precyzuje do jakich dochodów (przychodów) mają zastosowanie
przepisy ustawy.

Art. 5 projektu ustawy określa da%: wejścia w życie przepisów ustawy.

Materia objęta projektem ustawy pozostaje w gestii państw członkowskich i nie podlega
harmonizacji.

Projekt ustawy:

- wpływa na funkcjonowanie samorz4du terytorialnego, gdyż oddziałuje na finanse
jednostek samorządu terytorialnego,
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- nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotycz4cymi funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych,

- nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia;

- jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U.
poz. 646, z późn. zm.).

Osiągnięcie celu ustawy nie jest możliwe za pomocą innych środków.

Stosownie do art. 4 ?istawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248, z późn. zm.) projekt został zgłoszony do
Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
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Nazwa projektu

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób
fizycziiycl'i oraz ustawę o zmianie istawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych iiinych ustaw

Ministershvo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Maciej Żukowski Dyrektor Depaitamentu Podatków Dochodowych
w Ministerstwie Finansów

Maciea.Zukowski mf. ov. 1, tel.(22)6943329

1 . .Jaki problem jest rozwiązyw'any?

Zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytiłu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:
l) obniżenźe kosztów pracy przez co najmnźej dwukrotne podniesźenie kosztów uzyskania przychodów dla

pracowników,

2) obniżenie stawkź podatku PIT z l 8% do l 7%.

Celem tych zmian jest sprawiedliwe obniżenie obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników na skali
podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych.
Beneficjentami tych zmian będzie około 25 mln podatników. Reforma stanowi kolejny krok w kierunku
zmniejszenia klina podatkowego (różnicy między tym, co pracownik dostaje ,,na rękę" a kwotą, którą na jego
zatrudnienie wydaje firma) oraz uczynienia go bardziej sprawiedliwym. Klin dla osób w okolicach płacy
minimalnej w Polsce jest jednym z wyższych w krajach OECD, natomiast progresywność klina podatkowego
jest jedną z najniższych. Zmniejszenie obciążeń dla osób o relatywnie niewysokich pensjach to
najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia bodźców na rynku pracy. Powinno to przynieść efekt w
postaci poprawy współczynnika aktywności zawodowej w Polsce (co jest niezwykle istotne w obliczu
niekorzystnych zjawisk demograficznych). Pracujący na umowie o pracę mają relatywnie wyższy klin
podatkowy obecnie niż osoby uzyskujące dochody z innych źródeł (np. umowa zlecenia). Przykładowo średnie
obciążenie na umowie o pracę w grupie dochodu brutto między 25 tys. zł a 50 tys. zł rocznie wynosi ok. 37%,
natomiast na niestabilnych umowach cywilnoprawnych 28%.

Rys. 1 . Progresywność klina podatkowego w krajach OECD.
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r
") Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interawencji, i oczekiwany efekt

1
l

Ad.l) Obniżenie kosztów pracy przez co naji'nniej dwukrotne podniesieiiie kosztów uzyskania przychodów dla
pracowników.

Projekt ?istawy przewiduje poiiad dw?ikrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów ?izyskania przychodów,
o których tnowa w ait. 22 ust. 2 ustawy PIT. Obecnie podstawowe pi-acowiiicze koszty uzyskaiiia przychodów
(KUP) wynoszą miesięczi'iie 11l,25 zl a rocznie nie więcej niż 1 335 zł. Dla osób dojeżdżających KUP są
nieznacziiie wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie. Dla wieloetatowców roczne KUP nie
tnogą przekroczyć 2 002,05 zł, a dla dojeżdżających wieloetatowców i-oczne koszty iiie i'nogą być wyższe iiiż
2 502,56 zł. Koszty w tej wysokości obowiązują od 2008 r.

Obecne KUP (w zł) KUP po zmiaiiie (w zł)

1ll,25 250

139,06 300

l 335 3 000

1 668,72 3 600

2 002,05 4 500

2 502,56 5 400

Zgodne z deklarowai'ią filozo% 3xP, czyli stworzeiiiei'n systeimi podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego
dla podatników, w tym przedsiębiorców, nowe zryczahowane koszty uzyskania przychodów zostahx zaokrąglone w
górę do pełnych kwot.

Podwyższeiiie pracowniczych kosztów spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów stosowaiiych do niektórych
przychodów z działalności wykonywaiiej osobiście, tj.ztyt?iht: pełnienia obowiązków społecznych lub
obywatelskich (l), powołaiiia do skład?i zai-ządów, rad nadzorczych, koinisji lub innych organów staiiowiących osób
prawnych (2), ui'nów ozarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów i'nenedżerskich lub ?imów o podobnym
charakterze (3).

Nowa (podwyższona) wysokość kosztów ?izyskania przychodów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie
mieć zastosowaiiie do przychodów uzyskanych od dnia l stycznia 2020 r.
Ad.2) Obniżenie stawki podatku PIT z l 8% do 1 7oA.

W stos?mku do obecnie obwiąz?ijącycli przepisów ?istawy PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki
podatku, o której inowa w skali podatkowej, z l 8% iia 17%, przy jediioczesiiyi'n pozostawieni?i stawki 32% dla
docl'iodów ponad 85 528 zł.

Obniżeiiie stawki dotyczyć będzie og,r:Au podatiiików, któi-zy uzysk?iją dochody podlegające opodatkowani?i na
ogólnych zasadacli przy zastosowaiii?i skali podatkowej (w tym einei-ytów i rencistów, a także przedsiębiorców,
którzy w odniesieniu do pi-zycliodów z pozaroliiiczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liiiiowego czy
ryczałtii od przychodów ewidencjonowanych).

Nowa skala, w tyi'n obniżoiia stawka podatku (17%) będzie i'niała zastosowanie do dochodów ?izyskanych od
l stycznia 2020 r.

Klin podatkowy w Polsce, zgodnie z opracowaniem OECD, w 2017 r. wyiiosił 36% kosztów pracy, i ksztaffował się
na poziomie średniej w OECD. Rozpiętość kliiia w poszczególiiych krajach jest jediiak ogromna - od 7 proc. w
Chile czy 1 8% w Nowej Zelandii, aż do 50oA w Niei'nczecli i 54% w Belgii. Jest to kliii liczoiiy dla sai'notnej osoby
zarabiającej przeciętne wynagrodzenie.

Przewidywaiie w projekcie ustawy ziniaiiy wph,oiią na obniżenie kliiia podatkowego. Zmiiiejszenie obciążeń dla osób
o relatywnie niewysokich zarobkach to najkorzystniejsze rozwiązanie z puiikt?i widzeiiia bodźców na rynku pracy.
Efektei'n tycli zmian będzie obiiiżenie kosztów pracy i pozostawieiiie do dyspozycji podatników większej ilości
środków pieiiiężnych.

Zmiana poziomu klina podatkowego, iia przykładzie podatnika i-ozliczającego się indywidualnie, otrzym?ijącego
wyi'iagrodzenie za pracę będzie iiastępująca:

obniżenie klina o 1,45 pkt procentowego w przypadku podatiiika otrzyinującego niiesięczne wynagrodzeiiie w
kwocie 2 250 zl

*

* obniżenie kliiia o 1,06 pkt proceiitowego w przypadku podatnika otrzyrrmjącego miesięczne wynagrodzenie w



kwocie 4 765 zł,

* obniżenie klina o 1 pkt procentowy w przypadku podatnika otrzyi'nującego miesięczne wynagrodzenie w kwocie
9 530 zł,

miesięcznie: obniżenie klina o O,69 pkt procentowego w przypadku podatnika otrzymującego miesięczne
wynagi-odzeiiie w kwocie 14 295 zł.

Proponowaiie i-ozwiązania zwiększają progresję, jednak w porównaiii?i do krajów OECD Polska nadal pozostanie
jednym z krajów o najniższej progresywności w pi-zypadk?i podatk?i docliodowego od osób fizycznych.
Z+'niaiia ustawy z dnia 4 paździeriiika 2018 r. o zmianie ?istawy o podatkLi docliodowym od osób fizycznych oraz
iiiektórych iniiych ?istaw (Dz. U. poz. 2126) stanowi konsekweiicję propozycji obiiiżeiiia stawki podatku PIT i ma na
celu wyeliminowaiiie kolizji pomiędzy zmiaiiami wprowadzonymi tą ?istawą a projektowanymi w ramach
niniejszego projektu zmianami w ustawie PIT.

3. .lak prohlem zostal rozw'%zany w innych krajach, s szczególności krajach czlonkowskich OECD/IJE?

Ustawodawstwo wspóliiotowe iiie zawiera jednoznacznego nakazu hart'nonizacji podatku dochodowego od osób
fizycziiycl'i. Każde państwo i'na prawo do stosowaiiia własnej polityki podatkowej, czego pt-zejawem jest t'niędzy innymi
d?iże zróżnicowanie w ustalaniu podstawy opodatkowaiiia, w tym określaiiia źródeł przychodów, stawek podatku oraz ulg i
zwolniei'i podatkowych. Niewątpliwie jednak, stosowaiiie konkretiiej ulgi, czy zwolnienia, jest w?ynikiem zmieniającej się
sytuacji społeczno-gospodarczej danego kraju oraz realizacji celów polityki rządu.

4. Podmioty, na które oddzialuje projekt

Grupa l Wielkość
Podatiiicy podatku 25 mln podatiiików
dochodowego od osób
fizycznych,
opodatkowujący dochody
pi-zy zastosowaniu skali
podatkowej,
wtyi'n:
?izyskujący przychody z i 13 inln podatników
pracy

Źródło danych
Systei'n informatycziiy MF

r Oddziaływanie
Zmiiiejszenie obciążeń
podatkowych podatników
podatku dochodowego od osób
fizycznych

ll

l

Jednostki sai'norządy
terytorialnego

Wszystkie Zinniejszenie dochodów z
tytułu podatk?i docliodowego
od osób fizycznych

Pracodawcy - płatiiicy
podatk?i docliodowego od
osób fizycziiych

1,1 mln pracodawców l System iiiformatyczny MF
(Iiczba złożonycli deklaracji
PIT-4R)

Dostosowanie systemów
iiifori'natycznych

5. Informac.ie na temat zakresu, czasu €rwania i podsumowanie u'>'ników konsultac.ii l

W odiiiesieiii?i do pi-ojekt?i iiie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje
publiczne.

Projekt ustawy iiie byał poddaiiy konsultacjoi'n p?iblicznym. Rezygnacja z poddawania projektu konsultacjom publicznym
wynika z zaki-esu propoiiowaiiycl'i rozwiązań. Są oiie korzystne dla podatników i długo pi-zez nich oczekiwane. Ponadto
są znane opinii p?iblicznej, gdyż stanowią i-ealizację zapowiedzi zi'nian przedstawionych w 1utym br. w tzw. Nowej Piątce
PiS. Po stronie beneficjentów tych ziniaii (25 mlii podatników) nie budzą żadnych zastrzeżeń. Nie mają bowiem
charakteru rozwiązań systei'nowycli a wy%cziiie realizują post?ilaty zi'rmiejszenia obciążeń fiska)nych w ramach
istiiiejących zasad opodatkowaiiia.

W rainacli opiniowania projekt ustawy został w dniu 1l lipca 2019 r. pi-zedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej
Rządu i Sai'norządu Terytorialnego wraz z prognozą skutków fiiiansowych.

lO. S'pl>'sry na sektor finansó'g publicznych
(ceny stałe z 2017 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [m1n zł]

r

l

l

l
l 9 i 10 ił4czniei

l l l «o-io> l
6 7 83 4 5o 1 2



1

l
l

l
Dochody ogółem o -9687 -9 687 -9 687 -9687 -9 687 -g 687 -9687 -9687 -9687 -9687 -96870

budżet państwa o -4 825 -4 825 -4825 -4 825 -4 825 -4 825 -4 825 -4 825 -4 825 -4 825 -48 250

JST o -4812 -4812 -4 812 -4 812 -4812 -4812 -4812 -4812 -4812 -4 812 -48 120

pozostałe jednostki
(NFZ)

o -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -500

Wydatki ogółem

budżet pąństwa

JST

pozostałe jednostki
(oddzielnie)

Saldo ogółem o -9687 -9 687 -9 687 -9 687 -9687 -9687 -9687 -9687 -g 687 -9 687 -96870

budżet państwa o -4825 -4 825 -4 825 -4 825 -4 825 -4 825 -4 825 -4 825 -4 825 -4 825 -48 250

JST o -4812 -4 812 -4812 -4812 -4812 -4812 -4 812 -4812 -4 812 -4 812 -48 120

pozostałe jednostki
(NFZ)

o -50 -50 -50 -50 -so -50 -50 -50 -50 -so -500

Źródła fiiiansowania

Proponowaiie przepisy wpłyną iia znmiejszenie docliodów bidżeti państwa, docliodów jednostek
samorz4du tetytorialnego (j.s.t.) i dochodów Narodowego Fii'iduszu Zdrowia.
Jednocześnie iiależy zauważyć, że w 2018 r. odiiotowano iiajwyższy w ostatnim dziesięciolecii
wzrost dochodów zarówno z podatku PIT, jak i z podatku CIT.
Wzrost wpływów z PIT i CIT to wynik zarówiio dobrej sytuacji i'nakroekoiioi'nicziiej, jak
również szeregu działań i'nającycli iia celi zwiększei'iie stopiiia przestrzegania przepisów
podatkowych, ograniczających straty z tytiłu oszustw oraz iiiikaiiia opodatkowania. Podjęte
zostah( bowiei'n nowe działania i'nające iia celu odbudowę strui'nienia dochodów podatkowych i
uszczelnienie systermi podatkowego. Do tych działaii zaliczyć i'nożna między innyi'ni
publikowanie ostrzeżeń przed optyi'nalizacją podatkową, wprowadzenie dla wszystkich
podatników prowadzących działalność systeinu miesięcziiego rapoitowania sprzedaży i zakupów
(JPK) czy też wprowadzenie klaizili przeciwko unikaiiii opodatkowania. Podjęto 3:ównież
szereg działań legislacyjnych w obszarze podatków dochodowych mających na celu
uszczelnienia systemu podatkowego. Ziniany w tym zakresie wprowadzono i'n.in. (l) ustawą z
dnia 13 kwietnia 2016 r. o zi'nianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycziiycli, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawiiych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. poz. 780), (2) ustawą z dnia 5 wrzes;iiia 2016 i-. o zmianie istawy o podatki
dochodowym od osób fizycznych oraz istawy o podatku docliodowym od osób prawiiych (Dz.
U. poz. 1550) oraz (3) ustawą z diiia 27 paździei-nika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowyin od osób fizycznych, istawy o podatku dochodowym od osób prawiiycl'i oi-az
ustawy o zryczahowanym podatku docliodowym od niektórycli przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175). Prowadzoiie przez i-esoit działania w sposób trwahya wpłyiią
na zwiększenie dochodów, w tym dochodów j.s.t., z tytułi podatków dochodowycli.

Wzrost wpłyawów z podatku PIT w 2018 r. (w porówiianiu do 2017 r.) wynosił prawie 14%, a z
podatku CIT poiiad 16%, i'nii'no wpi-owadzenia obniżoiiej do 15% stawki CIT dla i'nahxcli
podatników.

W 2018 r. wpływy z podatku:
* PIT wynioshy 110,8 i'nld złi były wyższe o 33% (o 28 i'nld zł) od wpływów w 2015 r.
* CIT wyniosły 44,3 i'nld złi były wyższe o 35% (o l 1 i'nld zł) od wpływów w 2015 r.

Jednocześiiie zauważa się, że z uwagi i'ia fakt, iż j.s.t. inają cidzia§ we wpływacli z tytiłii
podatku PIT (w 2019 r. - 49,93%) i CIT (22,86%), obserwowany w ostatnii'n okresie wzrost
wp§wów z tych podatków pozytywnie rzutije na docliody tych jediiostek.
W 2018 r. docliody j.s.t. z tytiłi udziału we wp§wacli z podatku PIT wzrosły o 33,6% w
stosunki do roki 2015, a w przypadku udziału we wph(wach z podatku CIT wzrosły o 37%,
%cziiie o poiiad 15 mld zŁ

Wzrost wp§wów z tytułu podatków dochodowych obrazują poniższe wykresy.
Rys. 2. Wp§wy z PIT w 1atach 2010-2018.
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Projektowane rozwiązanie nie wp$nie na poziom wydatków sektora finansów p?iblicznych.

Dodatkowe infori'nacje, Zródło danycli i przyjęte do obliczeń założenia.
w tyi'n wskazanie
źródeł daiiycli i
przyjetych do obliczeń
założeń

1. Obi'iiżenie? stawki PIT ;< 18% CIO 17o/o określonej w pierwszym przedziale skali
podatkowej - na rozwiązaniu skorzysta 25 inln podatiiików
Z uwagi iia fakt, że przewidziaiie rozwiązaiiie dedykowane jest do wszystkich
podatników podatk?i dochodowego od osób fizycziiycli opodatkowującycli dochody
według skali podatkowej, w celu oszacowaiiia skutków fiiiansowych tego rozwiązania
wzięto pod uwagę %czne dochody podatników, podlegające opodatkowaniu w tej formie,
wynikające z zeznań podatkowych (rocziiego obliczenia podatku) złożoiiych za 2017 r.
Skutek finansowy obniżenia o 1 p?iiikt procentowy stawki podatk?i PIT ?iwzględnia
rówiiież zmiaiię wysokości kwoty zmniejszającej podatek (dostosowaiiie wysokości tej
kwoty do 17% stawki podatk?i). Przyjimijąc za podstawę docliody podatników
wynikające z rozliczenia podatku docliodowego za 2017 r., obiiiżenie dochodów sektora
finansów p?iblicznycli z tyt?iłu tego rozwiązaiiia wyniesie 6,3 i-nld zł (w tym biidżetu
państwa o 3,13 inld zl j.s.t. o 3,12 i'nld zł oraz NFZ o O,05 mld zł).

2. Podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania pi-zychodów (KUP) - na rozwiązaniu
skorzysta 12 mlii podatników
Skutki finansowe tego rozwiązania zostały oki-eśloiie iia podstawie danych wynikającycli
z zeznań podatkowycli za 2017 r. (PIT-3 7 i PIT-36).

Projekt ustawy przewiduje wzi-ost KUP, tj.:
Obecne KUP (w zł)

Miesięczne (?jednoetatowcy)
ill,25

Miesięczne (?jednoetatowcy, dojeżdżający)
139,06

KUP po zmianie (w zł)
Miesięczne (?jednoetatowcy)

250zł

Miesięczne (?jednoetatowcy, dojeżdżający)
300zł

I



- Roczne (jednoetatowcy) - Roczne (j'ednoetatowcy) -
l 335,00 3000zł

Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)
1668,72 3600zł 

Roczne(wieloetatowcy) Roczne(wieloetatowcy) '
2002,05 4500zł

Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) Roczne (wie1oetatowcy, dojeżdżający)
2502,56 5400zł

Dla jednego roki skutki wyniosą około 3,4 mld zł (w tyi'n budżet państwa oraz j.s.t.
po 1,7 mld zł).

Zysk podatnika z tytiłii wprowadzenia rozwiązai'i, o których mowa w pkt l i 2
otrzyi'nującego wyiiagrodzenie za pracę w wysokości:

- 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) wyniesie rocznie 472 zł,

- 4 765 zł (przeciętne i'niesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane
na 2019 r.) wyniesie rocznie 732 zł.

7. Wpływ na konkurencyj.ność gospodarki i przedsiębiorczośta, w lym funkcjonowa.nie przedsiębiorców eraz na
rodzinę, obywatelii gospodarstwa domowe

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian o l 2 3 5 10 I4cznie (O-10)
W ijęciu
pienięŻnym
(w mln zł,
ceny stałe z
...... r.)

dciże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, inałych i
średnich

przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

o 9 687 9 687 9 687 9 687 9 687 96 870

(dodaj/usuń)
W ijęciu
niepienięŻnyi'n

duże przedsiębiorstwa Wdrożenie proponowanych rozwiązań nie generuje po stronie przedsiębiorców
ponadstandardowych wydatków. Ograiiiczają się oiie bowiem wy%cznie do
dostosowaiiia systemów księgowo-płacowycli do nowych regulacji, tak jak ma to
miejsce w każdyi'n innyin przypadku, w którym zmieniające się przepisy prawa
wymuszają taką modyfikację.

sektor mikro-, małycli i
średnich

przedsiębiorstw

Obniżenie stawki podatki będzie iiistrimeiitem styinulującym dla małych
iśrednicl'i przedsiębiorców. Zmiiiejszeiiie obci0enia podatkowego pozwoli iia
odzyskanie części środków przeznaczonych iia opodatkowanie, które to środki
będą mogły zostać wykorzystane iia inne cele. Pozytywnie iiależy ocei'iić sytiację,
w której obiiiżenie opodatkowania przełoży się na rozvvó3 działalności małych
podt'niotów. Tym bardziej, że wdrożenie, jak już wspoinniano wyżej,
proponowanych rozwięań iiie geiiemje po stronie przedsiębiorców
ponadstaiidardowych wydatków. Ograniczają się one bowiem wyłącznie do
dostosowania systemów księgowo-płacowych do nowych regulacji, tak jak ma to
iniejsce w każdym innym przypadku, w któryi'n zmieniające się przepisy prawa
wymciszają taką i'nodyfikację.

rodziiia, obywatele, w
tym osoby
niepetnosprawiie i
starsze, oraz
gospodarstwa doi'nowe

(dodaj/cisii"+)
Niemierzalne (dodaj/isiń)

(dodaj/usiń)



Dodatkowe iiiformacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych-do oblicz61i i {iiformacje w zakresie źródła danych i pi-zyjętych do obliczeń założei"i opisano w pkt 6.
założeń

8. Zmiana obci4żeń regulacyjnych (W tym ohowiązków int'ormacyjnych) uynika.i4c>ch z projektii
[X iiie dotyczy
Wprowadzane są obciążeiiia poza bezwzględnie i0 tBk
wymagaiiymi przez UE (szczegóły w odwróconej i € nie
tabeli zgodności). i € iiie dotyczy
€ zmiiiejszenie liczby dok?iinentów € zwiększenie liczby dokumentów
€ zirmiejszenie liczby procedur i € zwiększenie liczby procedur
€ skrócenie czasu na załatwienie sprawy i € wydhiżenie czasu na załatwienie sprawy
€ inne: ... l € inne:

, ,,, i u ł{łll%i. ---

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich @ tak
elektronizacji. i znie

€ nie dotyczy
KomentarZ:

We?jście w życie projektowanych rozwiązań iiie zwiększa obciążeń reg?ilacyjnych, w tym obowiązków informacyjnycli.
Adresaci reg?ilacji iiie będą bowiem zi'rmszeni do wykoiiaiiia szei-eg?i czyiiności administracyjiiych. Icli działaiiia iiie będą
wykraczać poza czyimości staiidardowe związaiie z dostosowaiiiein swoicli systei'nów płacowo-księgowych do nowych
przepisÓw.
9. Wpływ na rynek pracy l

Rozwiązanie powinno przynieść efekt w postaci poprawy współczynnika aktywiiości zawodowej w Polsce (co jest
niezwykle istotiie w obliczu iiiekorzystnych zjawisk demograficznych). Obiiiżenie stawki PIT oraz podwyższenie
ryczahowych kosztów ?izyskaiiia przychodów zwiększa atrakcyjiiość uinowy o pracę we wszystkich grupach wiekowych
i zachęca do powrot?i na ryiiek pi-acy osoby pracujące w szarej strefie.

10. Wph'w na pozostałe obszary

€ środowisko naturalne

€ sytt+acja i rozwój i-egionalny
€ inne:

€ dei'nografia
€ mienie państwowe

€ iiiformatyzacja
€ zdrowie

Oinówienie wpływci+?
l l . Planow ane s ykonanie przepisów aktu praw nego

Ustawa wejdzie w życie z diiiei'n l stycznia 2020 r. i zmiany w iiiej zawarte będą odczuwalne już od 2020 r. przy obliczaniu
zaliczek na podatek dochodo' l

12. W jaki srposób i kiedy nasl4pi ewaluacja efektów projeklu oraz jakie mierniki zostan4 zastoso'n ane'. l
Ewal?iacja projekt?i iiastąpi po 3 latach od dnia wejścia w życie pi-ojektowanej ustawy.
Mierniki:

1. Poziom kosztów ?izyskania przychodów mających zastosowanie do dochodów z pt-acy.
2. Wp%wy z podatk?i PIT.
3. Wskaźnik obciążeiiia podatkiei'n PIT dochodów, w tym w poszczególnych progach podatkowycli (nominalne i

efektywna stawka podatku PIT).
4. Wskaźnikaktywnościzawodowej.

l ?l.Zatączniki (istolne dokument>' źródlowe, badania, analiz> itp.)

J

l
l
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dot.: KRrv'l-J.0-110-19 z i0.07.20:19 r.

Pan

Mar:usz Skowroński

Sekcetarz Komitetu Rady M:nistrów

Opinia

o zgodriośc: z pravvern Uni: E?it-opejskiej projektu ustawy zmieniajqcej ustawę o podatku
dochodovvym od osóh fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodwym od

osób fizycznych oraz niektórych innycły ustaw, wyyażona przez ministra właściwego do spraw
czton!<ostvva Rzeczypospolitej Polskiej W Unii Eucopejskiej

S;!.l'u'lOl,Vn'? Panle SekrefarZlJ,

w zyviązku z pi-zedłożonym projekterri ustawy pozwa!arri sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawern Un:: Europejskiej.

Z poważaniem

łl '..l:.1 A.'i

Do wiadomości:

Par'i Mariaii Bana?:

MiriisŁ'er Firiaiisów




