
Warszawa, 24 września 2015 r. 

Szanowna Pani 

Małgorzata Kidawa-Błońska 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu podpisani posłowie wnoszą 

projekt ustawy: 

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 

 Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy 

pana posła Przemysława Wiplera. 

  



-projekt- 

USTAWA 

z dnia ……………….. 2015 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

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

z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

według następującej skali: 

Podstawa obliczenia 

podatku w złotych Podatek wynosi 

ponad do 

 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 1.439,64 zł 

85.528  13.955 zł 40 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 

”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

  



UZASADNIENIE 

Różnice między stanem obecnym a postulowanym 

Punktem wyjścia niniejszego uzasadnienia powinno być spostrzeżenie, że podatek 

bezpośredni obciążający dochody osób fizycznych jest szkodliwą i niemoralną daniną 

publiczną, która karze ludzi za ich zaradność, skutkując zmniejszeniem wysokości ich 

dochodu rozporządzalnego. Celem środowisk wolnościowych była, jest i będzie całkowita 

likwidacja PIT. Zdając sobie jednak sprawę z bieżących uwarunkowań budżetowych, z tego, 

że drastyczne zmniejszenie wydatków z kasy państwa musi być dokonane w sposób mądry 

i nie może być dokonane z dnia na dzień, a także z tego, że wpływy z PIT stanowią istotny 

składnik dochodów jednostek samorządu terytorialnego, projektodawcy proponują 

rozwiązanie kompromisowe, stanowiące pierwszy krok na drodze do zlikwidowania podatku 

dochodowego od osób fizycznych, a przy tym doskonale współgrające z obietnicą wyborczą, 

jaką złożył Polakom Prezydent RP Andrzej Duda. Przedkładany projekt ustawy podwyższa 

kwotę wolną od podatku z obowiązującej dziś kwoty 3.091 złotych (kwota ta wynika z kwoty 

zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 złotych) do kwoty 8.000 złotych (uzyskanej 

dzięki podniesieniu kwoty zmniejszającej podatek do 1.439,64 złotych). W razie przyjęcia 

niniejszego projektu podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zapłacą 

jakikolwiek podatek po osiągnięciu w skali roku podatkowego przychodu w wysokości 

8.001 złotych (podatek należny wyniesie wówczas 1 złoty). 

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego dla osób fizycznych jest głośnym 

i chętnie podnoszonym w społeczeństwie postulatem, zasadnym tym bardziej, że w obecnym 

stanie rzeczy jej wysokość jest jedną z najniższych w Europie i nie przekracza nawet 

krajowego minimum egzystencji. 

Skutki społeczne 

Przyjęcie propozycji złożonej przez projektodawców poskutkuje zwiększeniem wysokości 

dochodów rozporządzalnych w gospodarstwach domowych. W wartościach bezwzględnych 

kwota, o którą wzbogacą się podatnicy, wzrośnie o 883,62 złote (przy uproszczonym 

z konieczności założeniu, że każdy z podatników, którzy dziś osiągają przychody 

w wysokości 3.091 złotych, osiąga także przychody w wysokości 8.000 złotych). Jeżeli 

jednak ująć sprawę w kategoriach względnych, tj. przy pomocy stosunku kwoty 883,62 

złotych do kwoty ogólnych osiąganych przychodów, relatywnie silniej zmianę zasad 

naliczania podatku odczują podatnicy mniej zamożni (rodziny mniej zamożne). 

Pozostawienie rodzinom balansującym na granicy ubóstwa w kieszeni dodatkowych rocznie 

niemal 900 złotych na każdego podatnika jest rozwiązaniem o wiele lepszym niż 

utrzymywanie ich wysokiego opodatkowania, co często oznacza dla nich konieczność 

korzystania z instrumentów pomocy społecznej. 

  



Skutki finansowe 

Jak wynika z danych za 2013 rok opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, liczba 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskali przychody i wykazali 

dochód, wynosiła 23.115.723 osoby. Przyjąwszy uproszczone założenie, że każdy z tych 

podatników, którzy osiągają dziś przychód w wysokości 3.091 złotych, osiąga także przychód 

w wysokości 8.000 złotych, po pomnożeniu różnicy między proponowaną a obowiązującą 

kwotą zmniejszającą podatek przez liczbę podatników maksymalny spadek wpływów z PIT 

do sektora finansów publicznych wyniesie 20,4 mld złotych. Z uwagi jednak na fakt, 

że poczynione wyżej założenie ma charakter bardzo ostrożny i najbardziej niekorzystny dla 

budżetu, projektodawcy szacują, że realny spadek wpływów wyniesie po przyjęciu 

niniejszego projektu między 8 a 9 mld złotych. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, 

że przeważająca część z pieniędzy pozostawionych podatnikom zostanie przez nich 

przeznaczona na konsumpcję, co zdaniem projektodawców przełoży się na wzrost wpływów 

z podatku od towarów i usług w wysokości 1,5 mld złotych. 

Podsumowanie 

Choć spadek wpływów budżetowych spowodowany wejściem w życie przedkładanego 

projektu będzie zauważalny i wyniesie od 6,5 do 7,5 mld złotych, pozytywne skutki społeczne 

tej regulacji w pełni kompensują związane z tym niedogodności. Ponadto, zmniejszenie ilości 

pieniędzy w budżecie centralnym i budżetach samorządowych może stanowić dla władz 

centralnych i terytorialnych impuls do sanacji finansów publicznych, której podstawowym 

warunkiem jest istotne zmniejszenie wysokości dokonywanych wydatków. 

Zgodność projektu z prawem UE 

Przedmiot projektu ustawy nie jest regulowany prawem Unii Europejskiej. 


