Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r.
Uzasadnienie
Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi zmian w podatku dochodowym od osób
fizycznych w zakresie likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia.
Celem tych zmian jest obniżenie obciążeń fiskalnych młodych osób, które wykonują pracę na
podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku
pracy nakładczej lub umów zlecenia. Jest to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia klina
podatkowego, czyli różnicy między tym co podatnik dostaje „na rękę”, a kwotą którą na jego
zatrudnienie wydaje firma. Zmniejszenie obciążeń dla osób o relatywnie niewysokich pensjach
pozwoli młodym ludziom łatwej rozpocząć pracę i równocześnie da możliwość powrotu na
rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie. Przyczyni się również do poprawy
współczynnika aktywności zawodowej osób młodych oraz spadku bezrobocia wśród tej grupy
wiekowej, o czym szerzej w ocenie skutków regulacji. Stabilna sytuacja zawodowa oraz
poprawa sytuacji materialnej młodych osób sprzyjać będzie ponadto zakładaniu rodziny
oraz rodzicielstwu.
I.

Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

Na gruncie 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” – za pracownika uważa się
osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub
spółdzielczym stosunku pracy. W rozumieniu przepisów ustawy PIT pracownikiem nie są
osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Osoby te są jednak pracownikami na
gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli pracę wykonują na podstawie
umowy zlecenia zawartej z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w
ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku
pracy.
Przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku
pracy nakładczej (zwane dalej: „przychodami z pracy”) oraz z umów zlecenia, podlegają, co
do zasady, opodatkowaniu według skali podatkowej. Wyjątek stanowią np. odprawy z tytułu
okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z
zarządzaniem, podlegające stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy PIT opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70% należnej odprawy, a także
należności z tytułu umowy zlecenia w nieprzekraczającej wysokości 200 zł, które podlegają
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% przychodu. Z
kolei od należności z umów zlecenia (niezależnie od wysokości) otrzymanych przez
nierezydentów Polski, pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.
Opodatkowanie przychodów z pracy oraz z umów zlecenia ma miejsce niezależnie od wieku
osoby fizycznej, a co za tym idzie dotyczy zarówno osób w wieku poniżej 26. roku życia, jak i
starszych.
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Od 2009 r. obowiązuje skala podatkowa z dwiema stawkami podatku 18% i 32% oraz jednym
progiem dochodów na poziomie 85 528 zł, oraz degresywną kwotą zmniejszającą podatek,
która generuje tzw. kwotę wolną od podatku.
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. W przypadku przychodów
z pracy oraz przychodów z umów zlecenia, otrzymywanych za pośrednictwem płatnika (tj.
w szczególności osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej,
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), do obliczenia i pobrania od
dochodów podatnika zaliczki na podatek i wpłacenia jej we właściwym terminie organowi
podatkowemu, obowiązany jest płatnik, o czym w odniesieniu do zakładów pracy stanowią
przepisy art. 31, 32 i 38 ust. 1 ustawy PIT, a w odniesieniu np. do zleceniodawców przepisy
art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 1 ustawy PIT. W przypadku ww. przychodów uzyskiwanych z
zagranicy, czynności związane z obliczeniem i wpłaceniem należnej zaliczki dokonuje sam
podatnik, stosownie do art. 44 ust. 3a ustawy PIT.
Przy obliczaniu zaliczki na podatek uwzględnia się koszty uzyskania przychodów. Do
przychodów z pracy mają zastosowanie koszty w zryczałtowanej, kwotowej wysokości
określonej w art. 22 ust. 2 ustawy PIT (tj. 111,25 zł lub 139,06 zł w przypadku osób
dojeżdżających do pracy spoza miejscowości, w której znajduje się ich zakład pracy), lub
obliczone według 50% normy określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT dla przychodów z
praw autorskich i pokrewnych uzyskiwanych odpowiednio przez twórców i artystów
wykonawców. W odniesieniu do przychodów z umów zlecenia stosuje się koszty uzyskania
przychodów w wysokości 20% ustalone zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy PIT.
Przy obliczaniu zaliczki uwzględnia się również składki na powszechne ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz art. 27b ust. 1 ustawy
PIT, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku składek krajowych (ZUS, NFZ), odliczeniu
nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi między innymi dochód (przychód)
zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy PIT.
Ostateczne rozliczenie przychodów z pracy oraz z umów zlecenia następuje w zeznaniu
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy PIT.
Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na podstawie dodawanego pkt 148 w ust. 1 w art. 21 ustawy PIT wolne od tego podatku będą
przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku
pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, oraz z przychody z umów zlecenia, o których
mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT1), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia,

1) Art. 13 pkt 8 ustawy PIT dotyczy umów zlecenia zawartych przez podatnika (osobę fizyczną) z osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną i jej jednostką organizacyjną lub jednostką organizacyjną
niemającą osobowości prawnej (nie dotyczy umów zlecenia zawartych między dwoma osobami fizycznymi
nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
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do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Celem tej regulacji jest
zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby.
W przypadku zastosowania przez podatnika zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt
148 ustawy PIT, podatnik – w odniesieniu do przychodów z pracy – nie będzie miał prawa do
kosztów uzyskania przychodów w preferencyjnej wysokości określonej dla pracownikówtwórców lub artystów wykonawców, tj. według 50% normy określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3
ustawy PIT (a co za tym idzie, również w wysokości ustalonej zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy
PIT, z uwagi na fakt, że będąc zatrudnionym na umowę o pracę pracownik nie ponosi kosztów
faktycznych; wszelkie nakłady związane z organizacją pracy ponosi pracodawca).
Kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości
85 528 zł, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej. Po
raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1
stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i
wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł). Niższy limit za 2019 r. jest
konsekwencją planowanego wejścia w życie zwolnienia, tj. z dniem 1 sierpnia 2019 r. wraz z
możliwością jego zastosowania już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia.
Odrębne regulacje dotyczące 2019 r. zostały uregulowane w przepisach przejściowych.
Limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby
zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika
przychody z pracy lub z umów zlecenia. Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów
podlegających zwolnieniu) nie będą brane pod uwagę przychody z pracy oraz z umów zlecenia
podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychody zwolnione
od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku w drodze
rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie
stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik
złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT,
oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, uzyskane od tego płatnika
w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia
26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Złożenie tego oświadczenia zwolni płatnika z
obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów. Zwolnienie to płatnik będzie
stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do
miesiąca włącznie, w którym przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w
którym podatnik ukończy 26. rok życia.
Przy obliczaniu zaliczek na podatek zwolnienie będzie uwzględniane po raz pierwszy do
dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli jednak podatnik złoży płatnikowi wniosek
o niestosowanie zwolnienia, to również w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia
2020 r. płatnik nie będzie musiał stosować tego zwolnienia. Możliwość złożenia wniosku przez
podatnika w sprawie niestosowania zwolnienia przez płatnika (np. pracodawcę) jest istotne,
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gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu (dwóch pracodawców,
pracodawcy i zleceniodawcy). Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby
spowodować, że podatnik musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej
dopłaty. Podatnik będzie miał zatem możliwość kształtowania swojej sytuacji w trakcie roku
podatkowego.
Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł)
podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
Do nadwyżki tej będą miały zastosowanie koszty uzyskania przychodów, o których mowa w
art. 22 ust. 2 oraz ust. 9 pkt 4 albo w art. 22 ust. 10 lub ust. 11 (bez kosztów, o których mowa
w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT, gdyż zastosowanie przez podatnika zwolnienia, o którym
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, wyklucza możliwość ich stosowania w odniesieniu
do przychodów z pracy). Jednocześnie wysokość tych kosztów nie będzie mogła przekroczyć
kwoty przychodów z danego źródła, które podlegają opodatkowaniu. O ile zatem podatnik w
roku podatkowym uzyska przychody np. z pracy w wysokości 45 000 zł, do których stosuje
koszty faktycznie poniesione, o których mowa w art. 22 ust. 11 ustawy PIT (np. 4 000 zł) i
jednocześnie część tych przychodów korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (np. 42 000 zł), roczne koszty uzyskania przychodów, o których
mowa w art. 22 ust. 11 ustawy PIT, nie mogą przekroczyć 3 000 zł, gdyż tyle wynoszą
podlegające opodatkowaniu przychody z pracy (45 000 – 42 000 = 3 000). Celem tej regulacji
jest zapobieżenie sytuacji, w której preferencja podatkowa w postaci zwolnienia od podatku
części przychodów z pracy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT będzie generowała
stratę.
Do nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia stosowane będzie również odliczenie
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2
i 2a oraz art. 27b ust. 1 ustawy PIT. Przy czym z uwagi na to, że odliczeniu nie podlegają
składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony, w przypadku gdy
podatnik uzyska przychody np. w wysokości 60 000 zł, w tym zwolnione od podatku na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 w wysokości 20 000 zł, globalna kwota zapłaconych przez
podatnika składek na ubezpieczenia społeczne (obliczonych od 60 000 zł) będzie pomniejszana
o kwotę składek obliczoną w wysokości: 20 000 zł x 13,71%, oraz odpowiednio w przypadku
składek na ubezpieczenie zdrowotne – o kwotę w wysokości: (20 000 zł minus składki na
ubezpieczenia społeczne) x 7,75%. Pomniejszenie to nie będzie mogło jednak być wyższe niż
kwota faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego zwolnieniem na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.
Pomniejszenia te będą dokonywane automatycznie przez system w ramach usługi Twój e-PIT.
Nie będą zatem stanowić dodatkowych obciążeń dla podatnika (podatnik nie będzie musiał sam
ich wykonywać). Nie będą również stanowić istotnych obciążeń dla płatników podatku
dochodowego od osób fizycznych. Do obowiązków płatników należeć będzie wyłącznie
wykazanie w informacji PIT-11 przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy
PIT, oraz kwoty składek pobranych od tych przychodów. Umożliwi to prawidłowe obliczenie
nadwyżki ponad limit przychodów korzystających ze zwolnienia, w szczególności w przypadku
ich uzyskiwania od więcej niż jednego płatnika.
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Powyższym rozwiązaniom towarzyszą zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz
w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tak aby
utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania
przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji, zwolnienie
od podatku części przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście przez młode
osoby nie zmieni dotychczasowego zakresu praw i obowiązków osób ubiegających się o
świadczenie rodzinne oraz nie będzie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów. Tym samym, niezależnie od
zwolnienia od podatku części przychodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT,
przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na
ubezpieczenie zdrowotne w zakresie w jakim stanowią ją obecnie. Projekt ustawy realizuje
bowiem zapowiedź rządu dotyczącą „likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26.
roku życia”, a nie likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne.
Szczegółowy opis zmian.
Art. 1 pkt 1 projektu ustawy wprowadza zmiany w art. 21 ustawy PIT zawierającym katalog
zwolnień przedmiotowych.
Lit. a dodaje nowe zwolnienie w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w ustawie PIT.
Na podstawie dodawanego pkt 148 w art. 21 ust. 1 ustawy PIT wolne od podatku będą
przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku
pracy oraz (o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT) oraz z umów zlecenia (o których mowa
w art. 13 pkt 8 ustawy PIT), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
Lit. b dodaje pkt 4 w ust. 15. Zgodnie z tą regulacją, do wynagrodzenia pracownika, które
korzysta ze zwolnienia od podatku na postawie dodawanego art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT,
nie będzie miało zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT, tj. zwolnienie, na
mocy którego wyłączona z podstawy opodatkowania jest cześć przychodów rezydentów Polski,
którzy czasowo przebywają za granicą i uzyskują przychody z pracy. Celem tej regulacji jest
zapobieżenie sytuacji, w której wynagrodzenie pracownika objęte byłoby podwójną
preferencją, czyli stanowiłoby podstawę wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.
1 pkt 20 ustawy PIT, oraz – w odniesieniu do nadwyżki ponad kwotę tego wyłączenia –
korzystałoby ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.
Lit. c dodaje nowe ust. 39 i 40. Zgodnie z ust. 39, w przypadku zastosowania do przychodów z
pracy zwolnienia dla młodych pracowników, nie będzie można stosować kosztów uzyskania
przychodów według normy 50%, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3. Powyższa regulacja
wyłącza możliwość korzystania z podwójnej preferencji podatkowej w odniesieniu do
przychodów z pracy, tj. zwolnienia od podatku oraz 50% kosztów uzyskania przychodów.
Ust. 40 precyzuje, jakie dochody brane są pod uwagę dla potrzeb zwolnienia dla młodych.
Zgodnie z tą regulacją przy ustalaniu limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148
ustawy PIT, nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym
podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku, oraz przychodów, od których
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na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Tym samym w
kwocie limitu nie uwzględnia się np. wartości świadczeń rzeczowych przysługujących na
podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, korzystających ze zwolnienia na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT.
Art. 1 pkt 2 projektu ustawy dokonuje zmian w art. 22 ustawy PIT, który dotyczy kosztów
uzyskania przychodów.
Lit. a dodaje ust. 3b w art. 22 ustawy PIT. Zgodnie z tą regulacją, w przypadku zastosowania
zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, koszty uzyskania przychodów,
o których mowa w art. 22 ust. 2, ust. 9 pkt 4, ust. 10 oraz ust. 11 ustawy PIT, stosuje się w
wysokości nie wyższej niż kwota przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.
W konsekwencji, jeżeli przychody z pracy, odpowiednio z umów zlecenia, są w całości objęte
zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, koszty uzyskania
przychodów z tych źródeł wynoszą zero złotych.
Art. 1 pkt 3 projektu ustawy nadaje nowe brzmienie art. 27f ust. 9 ustawy PIT. Przepis ten
określa maksymalną kwotę zwrotu z tytułu ulgi na dzieci, która nie znalazła pokrycia w
podatku. Obecnie różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą
odliczoną w zeznaniu podatkowym (dodatkowy zwrot) nie może przekroczyć kwoty składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art.
27b ust. 1 i 2 stawy PIT) zapłaconych przez podatnika i podlegających odliczeniu. Z uwagi na
fakt, iż projekt zakłada oskładkowanie przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt
148, proponuje się uwzględnienie w sposobie ustalania limitu zwrotu również składek
zapłaconych od tych przychodów (składki zapłacone od przychodów objętych zwolnieniem na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 podwyższałyby ten limit).
Art. 1 pkt 4 projektu ustawy wprowadza zmianę w art. 29 ustawy PIT dotyczącym poboru
podatku w formie ryczałtu od niektórych przychodów uzyskanych przez nierezydentów Polski.
Zmiana polega na dodaniu ust. 6 zgodnie z którym, w odniesieniu do przychodów, o których
mowa w art. 29 ust. 1 ustawy PIT (w tym z umów zlecenia zawartych przez nierezydentów
Polski), nie stosuje się zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. W
przypadku rezydentów Polski stosowną regulację zawiera zmieniany art. 30 ust. 2a ustawy PIT.
Art. 1 pkt 5 projektu ustawy dodaje ust. 2a w art. 30 ustawy PIT. Zgodnie z tą regulacją
zryczałtowany podatek dochodowy, np. z tytułu odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu
wypowiedzenia umowy o pracę podlegających opodatkowaniu 70% stawką podatku (art. 30
ust. 1 pkt 16 ustawy PIT), będzie pobierany bez stosowania zwolnienia na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.
Art. 1 pkt 6 projektu ustawy dodaje ust. 1f w art. 32 ustawy PIT. Zgodnie z tą regulacją
podatnik, do którego ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148
ustawy PIT, będzie mógł „upoważnić” płatnika do niestosowania tego zwolnienia przy poborze
zaliczek na podatek. Dyspozycję podatnika (w formie pisemnego wniosku) płatnik będzie
realizował nie później niż od następnego miesiąca, w którym otrzymał wniosek (a jeżeli będzie
to możliwe, to począwszy od miesiąca, w którym otrzymał wniosek). Powyższa regulacja
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pozwoli podatnikowi uniknąć niedopłaty podatku, która może powstać w sytuacji zmiany
płatnika w trakcie roku lub równoczesnym zatrudnieniu u różnych płatników.
Art. 1 pkt 7 projektu ustawy dokonuje zmiany w ust. 1 w art. 39 ustawy PIT. Przepis ten
określa obowiązki płatników (w tym zakładów pracy) związane ze sporządzaniem imiennej
informacji PIT-11 o dochodach podatnika, w tym w zakresie niektórych dochodów
zwolnionych (np. środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 46 ustawy PIT). Zgodnie z dokonywaną zmianą w informacji PIT-11 zakłady pracy
wykazywałyby również przychody, które w trakcie roku korzystały ze zwolnienia na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Pozwoli to na prawidłowe obliczenie przychodów, które
podlegają opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym, niezależnie od tego, czy w trakcie roku
w odniesieniu do ww. przychodów było stosowane zwolnienie oraz w jakim zakresie. Należy
bowiem pamiętać, że ostateczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
następuje w zeznaniu podatkowym.
Art. 1 pkt 8 projektu ustawy wprowadza zmianę w art. 41 ustawy PIT, który określa
obowiązki płatnika w przypadku dokonywania świadczeń z działalności wykonywanej
osobiście (w tym z umów zlecenia) oraz art. 18 ustawy PIT. Zmiana polega na dodaniu ust. 1b,
który wskazuje, że przy poborze zaliczek na podatek płatnik stosuje odpowiednio przepis art.
32 ust. 1f ustawy PIT. Pozwoli to na zachowanie jednakowych zasad dla podatników
uzyskujących przychody z pracy (do których będzie miał zastosowanie art. 32 ust. 1f), jak i z
umów zlecenia, co do możliwości „upoważnienia” płatnika do niestosowania zwolnienia od
podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, przy poborze zaliczek na podatek.
Art. 1 pkt 9 projektu ustawy nadaje nowe brzmienie ust. 5 w art. 42 ustawy PIT. Przepis ten
określa obowiązki płatnika związane ze sporządzeniem imiennej informacji o wysokości
przychodów (dochodów) uzyskanych przez osobę fizyczną będącą rezydentem Polski (PIT-11).
Po zmianie, informacja ta będzie sporządzana także wtedy, gdy płatnik dokonuje świadczeń
(pieniężnych lub niepieniężnych) objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148
ustawy PIT. Konieczność wykazania w PIT-11 tego rodzaju jest niezbędna do prawidłowego
obliczenia podatku należnego za dany rok, zwłaszcza w sytuacji uzyskiwania przychodów
zwolnionych od kilku płatników. Stąd też należało rozszerzyć zakres informacji wskazywanych
przez płatników w informacji podatkowej PIT-11.
Art. 2 projektu ustawy wprowadza zmianę w art. 3 w pkt 1 w lit. c ustawy o świadczeniach
rodzinnych, który zawiera definicję dochodu dla potrzeb nabycia prawa do świadczeń
rodzinnych. Po zmianie, za ww. dochód będą również uznawane przychody zwolnione od
podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.
Art. 3 projektu ustawy dodaje ust. 3a w art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Celem tej zmiany jest, aby przychody z pracy oraz z
umów zlecenia, do których ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt
148 ustawy PIT, stanowiły – w zakresie obecnie obowiązującym – podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenie zdrowotne (podobnie jak stanowią podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne).
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Art. 4 projektu ustawy precyzuje, że przepisy art. 1 projektu ustawy, czyli dotyczące zmian
w ustawie PIT, będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1
sierpnia 2019 r. Wyjątek będzie stanowiła zmiana dokonywana w zakresie art. 32 ust. 1f ustawy
PIT (dotyczy zwolnienia płatnika z obowiązku stosowania „ulgi dla młodych”), która będzie
miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020.
Art. 5 projektu ustawy stanowi przepis przejściowy dotyczący przychodów uzyskanych
w 2019 r. W przepisie tym zawarto regulacje, zgodnie z którymi do przychodów uzyskanych
w 2019 nie stosuje się limitu zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148
ustawy PIT w wysokości 85 528 zł, lecz w wysokości 5/12 tej kwoty (35 636,67 zł) – ust. 1.
Ponadto uregulowano kwestię niestosowania tego zwolnienia przy obliczaniu zaliczek na
podatek od przychodów uzyskanych w 2019 r. (zwolnienia nie stosują zarówno płatnicy, jak
i podatnicy, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na podatek). Zwrot podatku pobranego w
trakcie 2019 r. od przychodów objętych przedmiotowym zwolnieniem nastąpi po zakończeniu
roku poprzez złożenie zeznania podatkowego, chyba że podatnik „zwolni” z obowiązku poboru
zaliczek na podatek poprzez złożenie stosownego oświadczenia. W takim przypadku płatnik
nie będzie pobierał zaliczek do końca roku, chyba że przychód uzyskany od dnia 1 sierpnia
2019 r. przekroczy kwotę zwolnioną lub podatnik ukończy 26. rok życia.
Art. 6 projektu ustawy określa datę wejścia w życie przepisów ustawy na dzień 1 sierpnia
2019 r.
Materia objęta projektem ustawy pozostaje w gestii państw członkowskich i nie podlega
harmonizacji.
Projekt ustawy:
 wpływa na funkcjonowanie samorządu terytorialnego, gdyż oddziałuje na finanse jednostek
samorządu terytorialnego,
 nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi 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 ustawy 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 zamieszczony
w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr …).
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy został
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum
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Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, z chwilą przekazania projektu do
uzgodnień z członkami Rady Ministrów.
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