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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Brak wsparcia w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób, które wchodzą na rynek pracy.
Młode osoby, podejmując zatrudnienie, często opuszczają dom rodzinny, tworzą nowe gospodarstwo domowe,
co generuje dodatkowe koszty. Podjęcie pracy wymaga także poniesienia innych wydatków np. związanych
z uzupełnieniem wykształcenia, czy nabycia nowych umiejętności. Sytuacja osób młodych jest zatem niejednokrotnie
trudniejsza od sytuacji osób, które zdążyły już „okrzepnąć” na rynku pracy, co determinuje poziom aktywności
zawodowej i bezrobocia wśród osób młodych.
Współczynnik aktywności zawodowej wśród osób młodych (w wieku 15-24 lata) w Polsce jest wyraźnie niższy od
średniej unijnej. W 2017 r.1) wyniósł on 34,8% wobec 41,7% w UE28.
Wśród osób w wieku 20-24 lata współczynnik aktywności zawodowej w Polsce jest już wyraźnie wyższy i już tylko
nieznacznie mniejszy od średniej unijnej (w 2017 r. odpowiednio 59,0% i 61,4%). W grupie 25-29 lata współczynnik
aktywności zawodowej w Polsce jest już nawet nieco wyższy od średniej unijnej (w 2017 r. odpowiednio 83,5%
i 82,5%).
Natomiast stopa bezrobocia wśród osób młodych (15-24 lata) w 2017 r. wyniosła w Polsce 14,8% i była o 2,0 pkt.
proc. niższa od średniej unijnej, przy czym wśród osób w podgrupie 15-19 lat jest ona wyższa od przeciętnej w UE
(odpowiednio 23,0% i 21,0% w 2017 r.). Dla porównania stopa bezrobocia ogółem (15-74 lata) w Polsce jest niższa w
UE (w 2017 r. odpowiednio 4,9% i 7,6%). Z powyższego wynika, że stopa bezrobocia wśród młodych jest znacząco
wyższa niż stopa bezrobociem ogółem. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się stopy bezrobocia w Polsce w
latach 2008-2017. Zauważyć można w szczególności, że młodzi pracownicy są bardziej podatni na cykl
koniunkturalny.
Rys. 1. Stopa bezrobocia osób młodych w Polsce (w %) w latach 2008-2017

1)

Do porównań przyjęto 2017 r. jako ostatni, dla którego są pełne dane roczne.
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1. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez zwolnienie od tego podatku
przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz
z umów zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty 85528 zł; zwolnienie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.
Przewidywana w projekcie ustawy podatkowej zmiana pozwoli młodym ludziom łatwiej rozpoczynać pracę i równocześnie
da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie. Efektem tych zmian będzie obniżenie kosztów
pracy i pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych.
Polski klin podatkowy, zgodnie z opracowaniem OECD, w 2017 r. wynosił 36% kosztów pracy, i kształtował się na
poziomie średniej w OECD. Rozpiętość klina w poszczególnych krajach jest jednak ogromna – od 7 proc. w Chile czy
18% w Nowej Zelandii, aż do 50% w Niemczech i 54% w Belgii. Jest to klin liczony dla samotnej osoby zarabiającej
przeciętne wynagrodzenie.
2. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Ustawodawstwo wspólnotowe nie zawiera jednoznacznego nakazu harmonizacji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Każde państwo ma prawo do stosowania własnej polityki podatkowej, czego przejawem jest między innymi duże
zróżnicowanie pod względem ustalania podstawy opodatkowania, w tym określania źródeł przychodów, stawek podatku oraz
ulg i zwolnień podatkowych. Niewątpliwie jednak, stosowanie konkretnej ulgi, czy zwolnienia, jest wynikiem zmieniającej
się sytuacji społeczno-gospodarczej danego kraju oraz realizacji celów polityki rządu. Na przykład w odniesieniu do młodych
osób wchodzących na rynek pracy w krajach Unii Europejskiej funkcjonują następujące rozwiązania:
 Belgia – studenci, którzy rocznie zarabiają mniej niż 7 570 EUR, nie płacą podatku PIT (nie są pobierane zaliczki na
podatek);
 Chorwacja – dla studentów kwota wolna od podatku jest wyższa, wynosi 150% kwoty bazowej;
 Czechy – podatek PIT nie jest pobierany od dochodów uczniów i studentów uzyskanych w związku z przygotowaniem
zawodowym; roczny podatek PIT od dochodów studenta do 26. roku życia jest zmniejszany o około 680 zł;
 Francja – zwolnione od podatku PIT są wynagrodzenia uczniów i studentów do 25. roku życia, do wysokości trzykrotności
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (3 x 1480 EUR). Wolne od podatku są również obligatoryjne dodatki za pracę
uczniów i studentów oraz wynagrodzeń stażystów, do wysokości rocznego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (12
x 1480 EUR);
 Hiszpania – przy zatrudnieniu stażysty do 30. roku życia, który nie pracował przez 12 z ostatnich 18 miesięcy, pracodawca
jest zwolniony z części składek na ubezpieczenia społeczne na rok lub dwa lata, jeśli stażysta wciąż się kształci;
 Luksemburg – zwolnione z podatku PIT i składek na ubezpieczenia społeczne są umowy o studencką pracę wakacyjną.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podatnicy podatku
dochodowego od osób
fizycznych w wieku do 26

Wielkość
2 mln podatników

Źródło danych
System informatyczny MF

Oddziaływanie
Zmniejszenie obciążeń
podatkowych podatników

podatku dochodowego od osób
fizycznych

lat, opodatkowujący
dochody z pracy oraz z
umów zlecenia
Pracodawcy – płatnicy
podatku dochodowego od
osób fizycznych

1,1 mln pracodawców

Jednostki samorządy
terytorialnego

System informatyczny MF
(liczba złożonych deklaracji
PIT-4R)

Dostosowania systemów
informatycznych do
zaproponowanych rozwiązań

Wszystkie

Zmniejszenie dochodów z
tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje
publiczne.
Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), art. 16 ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 poz. 2029, z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6
maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej
w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232) oraz § 38 ust. 2 Regulaminu
pracy Rady Ministrów, w ramach konsultacji i opiniowania projekt ustawy zostanie przekazany:
1) NSZZ „Solidarność”,
2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
3) Forum Związków Zawodowych,
4) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
5) Konfederacja „Lewiatan”,
6) Związek Rzemiosła Polskiego,
7) Związek Pracodawców Business Centre Club,
8) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
9) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
10) Izba Pracodawców Polskich,
11) Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl,
12) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
13) Rada Dialogu Społecznego.
Konsultacje publiczne będą trwały minimum 30 dni. Czas ten wyznacza art. 7 ust. 3 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej,
zgodnie z którym termin wyrażenia opinii o projekcie wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektu. Termin ten nie podlega
skróceniu.
Stosownie do art. 5 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz § 52 ust. 1 Regulaminu pracy
Rady Ministrów, projekt rozporządzenia zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
5. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe z 2017 r.)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie
(0-10)

Dochody ogółem

-950

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-25 490

budżet państwa

-476

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-13 636

JST

-474

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-11 854

Wydatki ogółem
budżet państwa
JST

pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem

-950

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-2 454

-25 490

budżet państwa

-476

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-1 316

-13 636

JST

-474

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-1 138

-11 854

Proponowane przepisy wpłyną na zmniejszenie dochodów budżetu państwa i dochodów jednostek
samorządu terytorialnego (j.s.t.).
Jednocześnie należy zauważyć, że w 2018 r. odnotowano najwyższy w ostatnim dziesięcioleciu
wzrost dochodów zarówno z podatku PIT, jak i podatku CIT.
Wzrost wpływów z PIT i CIT to wynik zarówno dobrej sytuacji makroekonomicznej, jak również
szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych,
ograniczających straty z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania. Podjęte zostały bowiem
nowe działania mające na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie
systemu podatkowego. Do tych działań zaliczyć można między innymi publikowanie ostrzeżeń
przed optymalizacją podatkową, wprowadzenie dla wszystkich podatników prowadzących
działalność systemu miesięcznego raportowania sprzedaży i zakupów (JPK) czy też
wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Podjęto również szereg działań
legislacyjnych w obszarze podatków dochodowych mających na celu uszczelnienia systemu
podatkowego. Zmiany w tym zakresie wprowadzono m.in. (1) ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780), (2)
ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1550) oraz (3) ustawą z dnia
27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175). Prowadzone
przez resort działania w sposób trwały wpłyną na zwiększenie dochodów, w tym dochodów j.s.t.,
z tytułu podatków dochodowych.

Źródła finansowania

Wzrost wpływów z podatku PIT w 2018 r. (w porównaniu do 2017 r.) wyniósł prawie 14%, a z
podatku CIT ponad 16%, mimo wprowadzenia obniżonej do 15% stawki CIT dla małych
podatników.
W 2018 r. wpływy z podatku:
 PIT wyniosły 110,8 mld zł i były wyższe o 33% (o 28 mld zł) od wpływów w 2015 r.
 CIT wyniosły 44,3 mld zł i były wyższe o 35% (o 11 mld zł) od wpływów w 2015 r.
Jednocześnie zauważa się, że z uwagi na fakt, iż j.s.t. mają udziały we wpływach z tytułu podatku
PIT (w 2019 r. – 49,93%) i CIT (22,86%), obserwowany w ostatnim okresie wzrost wpływów z
tych podatków pozytywnie rzutuje na dochody tych jednostek.
W 2018 r. dochody j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT wzrosły o 33,6% w stosunku
do roku 2015, a w przypadku udziału we wpływach z podatku CIT wzrosły o 37%, łącznie o ponad
15 mld zł.
Wzrost wpływów z tytułu podatków dochodowych obrazują poniższe wykresy.
Rys. 1. Wpływy z PIT w latach 2010-2018
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Rys. 2. Wpływy z CIT w latach 2010-2018
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Projektowane rozwiązanie nie wpłynie na poziom wydatków sektora finansów publicznych.
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Źródło danych i przyjęte do obliczeń założenia.
W celu dokonania oceny rozwiązań podatkowych w tym zakresie przeprowadzono analizę danych
wynikających z zeznań podatkowych za 2017 r. (PIT-37 i PIT-36), złożonych przez podatników,
którzy nie ukończyli 26. roku życia. Z danych tych wyodrębniono podatników, którzy w zeznaniu
za 2017 r. wykazali przychody z należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z
pracy nakładczej oraz z umów zlecenia.
W tabeli dla roku „0” uwzględniono skutki finansowe związane z brakiem zaliczek na podatek
dochodowy, od tej grupy podatników, których płatnicy mają nie pobierać od dnia 1 sierpnia
2019 r. W kolejnych latach skutek finansowy wyliczony jest dla całego roku .
Przykładowo: zysk młodego podatnika otrzymującego przez cały rok przychody miesięczne
w kwocie:
 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) – to rocznie 1 592 zł,
 4 765 zł (przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r.) – to rocznie 4 261 zł.

6. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
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Wdrożenie proponowanych rozwiązań nie generuje po stronie przedsiębiorców
ponadstandardowych wydatków. Ograniczają się one bowiem wyłącznie do
dostosowania systemów księgowo-płacowych do nowych regulacji, tak jak ma to
miejsce w każdym innym przypadku, w którym zmieniające się przepisy prawa
wymuszają taką modyfikację.
Zwolnienie części przychodów uzyskiwanych przez młodych podatników, w tym
osoby niepełnosprawne, aktywne zawodowo, będzie miało bezpośredni, pozytywny
wpływ na ich finanse, a także pośredni, pozytywny wpływ na ich rodziny w tym na
osoby niepełnosprawne oraz starsze pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym z osobami młodymi.

(dodaj/usuń)
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
Informacje w zakresie źródła danych i przyjętych do obliczeń założeń opisano w pkt 6.
przyjętych do obliczeń
założeń

7. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

☒ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
Wejście w życie projektowanych rozwiązań nie zwiększa obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków informacyjnych.
Adresaci regulacji nie będą bowiem zmuszeni do wykonania szeregu czynności administracyjnych. Ich działania nie będą
wykraczać poza czynności standardowe związane z dostosowaniem swoich systemów płacowo-księgowych do nowych
przepisów.
8. Wpływ na rynek pracy
Pozytywny wpływ na rynek pracy poprzez zwiększenie zainteresowania osób młodych podjęciem aktywności zawodowej
(wyjście z szarej strefy) oraz obniżenie kosztów pracy (tzw. klin podatkowy).

9. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Omówienie wpływu
10. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
11. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja projektu nastąpi po 3 latach od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.
Mierniki:
1. Wskaźnik obciążenia podatkiem PIT dochodów podatników do 26. roku życia .
2. Wpływy z podatku PIT.
12. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

