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Podatki dochodowe 

PROJEKTY 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 

innych ustaw 

Jaki problem jest rozwiązywany? 

1. Wysokość obciążeń podatkowych. 

2. Brak odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

3. Niezadawalająca korzyść z systemu obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. na etapie poboru 

zaliczek. 

4. Wysokość wsparcia osób samotnie wychowujących dzieci w stosunku do oczekiwań społecznych. 

5. Wysokość podatku od tzw. małych umów cywilnoprawnych (do 200 zł). 

6. Opodatkowanie zasiłku macierzyńskiego. 

7. Spadek wpływów z 1% podatku należnego dla organizacji pożytku publicznego (OPP) w skutek 

obniżki podatków. 

8. Przekazywanie kwot w wysokości 1% podatku należnego OPP na podstawie wniosku za poprzedni 

rok podatkowy w stosunku do określonej grupy podatników. 

9. Konieczność przesyłania JPK w podatkach dochodowych już od 2023 r. 

10. Nieproporcjonalna wysokość składki zdrowotnej osób współpracujących oraz wątpliwości 

interpretacyjne w zakresie nowych przepisów o składce zdrowotnej. 

 

Ad. 1. Wysokość klina podatkowego i jego progresywność  

Cel ten jest realizowany poprzez wprowadzenie zmian polegających na:  

⎯ obniżeniu z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej przy 

jednoczesnej likwidacji tzw. preferencji dla klasy średniej. 

 

Ad. 2. Brak odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne 
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Zgodnie z założeniami systemu obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. prawo do odliczenia składki na 

ubezpieczenie zdrowotne zostało zlikwidowane (w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego 

dnia). Brak tego odliczenia dla części podatników został równoważony podwyższeniem kwoty wolnej 

od podatku do 30 000 zł oraz progu dochodów w skali podatkowej do 120 000 zł, a także nowym 

odliczeniem od dochodu, tzw. ulgą dla klasy średniej. Przy czym z uwagi na odmienne zasady 

opodatkowania dotyczące poszczególnych źródeł przychodów oraz specyfikę niektórych grup 

zawodowych (np. nauczycieli, służb mundurowych, pracowników naukowych), nie w każdym 

przypadku brak odliczenia składki na ubezpieczenia społeczne został zrównoważony w pełnym stopniu. 

Niniejszy projekt to zmienia. Oprócz zmian, o których mowa w pkt 1, projekt przewiduje uchylenie ulgi 

dla klasy średniej i zastąpienie jej możliwością odliczenia od dochodu – na zasadach określonych w 

ustawie - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i 

rozliczających się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą 

podatkową. Zmiany te powinny przynieść efekt w postaci zwiększenia liczby podatników, dla których 

rozwiązania systemu obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. będą korzystne lub neutralne.  

 

Ad. 3. Zwiększenie korzyści na etapie poboru zaliczek 

Projekt przewiduje zmianę zasad, na jakich płatnicy uwzględniają kwotę zmniejszającą podatek w 

trakcie roku. Chodzi o kwotę zmniejszającą podatek, która występuje w skali podatkowej (obecnie 5 

100 zł, po zmianie 3 600 zł), i która w praktyce generuje kwotę wolną od podatku (30 000 zł). Dzięki tej 

kwocie roczne dochody podatnika (na skali) nieprzekraczające kwoty 30 000 zł nie rodzą obowiązku 

zapłaty podatku (30 000 zł x 12% - 3 600zł = 0 zł). Aktualnie, wybrani płatnicy (np. organy rentowe, 

zakłady pracy), którzy obliczają i pobierają zaliczki na podatek od dokonywanych wypłat, mogą 

zmniejszać obliczoną zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 425 zł (1/12 z 5 100 zł), po 

zmianie będzie to 300 zł (1/12 z 3 600 zł). Zmniejszenie to płatnicy stosują z mocy ustawy (np. organy 

rentowe) lub na wniosek podatnika (np. zakłady pracy). Przy czym, zmniejszenie to może stosować 

tylko jeden płatnik albo bezpośrednio podatnik, który sam oblicza zaliczki na podatek. Zasada to 

obowiązuje niezależnie od wysokości przychodów uzyskiwanych od danego płatnika, liczby płatników 

oraz łączenia pracy zarobkowej z pobieraniem emerytury lub renty.  Projekt zmienia tę zasadę, w taki 

sposób, aby podatnik miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym zleceniodawców) do 

stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę 

do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Zmiana ta 

spowoduje wzrost dochodów „na rękę”.  
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Ad. 4. Wysokość wsparcia osób samotnie wychowujących dzieci w stosunku do oczekiwań społecznych 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym projekt przywraca preferencyjne opodatkowanie 

dochodów osób samotnych wychowujących dzieci polegające na tym, że osoba samotnie wychowująca 

dzieci, na wniosek, płaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich 

rocznych dochodów. Zgodnie z projektem do dochodów tej osoby nie będą doliczane dochody 

małoletniego dziecka z tytułu renty. Efektywnie oznacza to również przywrócenie możliwości 

korzystania z podwójnej kwoty wolnej. 

Dodatkowo projekt podwyższa kwotę rocznych dochodów, które może uzyskać pełnoletnie (do 

ukończenia 25. roku życia), uczące się dziecko, bez zagrożenia, że rodzic traci prawo do omawianej 

preferencji. W stosunku do roku 2021 kwota ta wzrasta z 3 089 zł do równowartość dwunastokrotności 

renty socjalnej według stanu na grudzień roku podatkowego (ok. 15 tys. zł).  

Konsekwencją przywrócenia preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie 

wychowującej dzieci jest likwidacja ulgi w wysokości 1500 zł rocznie, o której mowa w art. 27ea ustawy 

PIT.  

 

Ad. 5. Wysokość podatku od tzw. małych umów cywilnoprawnych 

Obecnie, należności z tzw. małych umów (do 200 zł) są opodatkowane podatkiem w formie ryczałtu w 

wysokości 17%. W związku z obniżeniem niższej stawki podatku w skali podatkowej (z 17% do 12%), 

projekt dodatkowo przewiduje obniżenie zryczałtowanej stawki podatku, o której mowa w art. 30 ust. 

1 pkt 5a ustawy PIT. Po zmianie, od przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 i 

5-9 ustawy PIT), które nie przekraczają 200 zł, podatek będzie pobierany w wysokości 12%. 

 

Ad. 6. Opodatkowanie zasiłku macierzyńskiego 

Projekt przewiduje rozszerzenie tzw. zerowych ulg (PIT-0) o zasiłki macierzyńskie. Wdrożenie tej 

regulacji pozwoli, aby zasiłki macierzyńskie otrzymywane przez podatników (do których dziś 

adresowana jest ulga dla młodych, ulga dla pracujących emerytów, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga na 
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powrót), nie rodziły obowiązku zapłaty podatku, jeżeli wraz z pozostałymi przychodami objętymi w/w 

ulgami nie przekroczą w skali roku kwoty 85 528 zł.  

 

Ad. 7. Spadek wpływów z 1% podatku należnego dla OPP 

W celu zabezpieczenia wysokości środków przekazywanych OPP projekt wprowadza mechanizm, 

zgodnie z którym w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych w ramach 1% podatku należnego 

w danym roku, będzie kwotowo niższaniż łączna kwota środków przekazana z tego tytułu w 2022 r., 

nastąpi wyrównanie na rzecz OPP. Dodatkowo wartość środków przekazanych w 2022 roku, przed 

porównaniem z wartością środków przekazanych w danym roku, od 2024 roku podlegać będzie 

corocznej indeksacji o wskaźnik średniookresowej dynamiki produktu krajowego brutto w cenach 

bieżących, ustalany jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat, liczonych do roku 

poprzedzającego o dwa lata rok budżetowy. Wprowadzenie indeksacji ma na celu zapewnienie 

wiarygodnego porównania. Kwota wyrównania dla poszczególnych OPP wyznaczana jest na podstawie 

proporcji pomiędzy udziałem kwoty przekazanej określonej OPP w łącznej kwocie przekazanej OPP w 

ramach 1% podatku należnego, wynikającego z rozliczenia za dany rok. 

 

Ad. 8. Przekazywanie kwot w wysokości 1% podatku należnego OPP na podstawie wniosku za 

poprzedni rok podatkowy w stosunku do określonej grupy podatników. 

Projekt przewiduje umieszczenie na stałe w ustawie o PIT rozwiązania dotyczącego sposobu 

postępowania w sytuacji, gdy podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, 

z którego wynika podatek należny na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy o PIT, nie złożył wniosku w postaci 

wskazania przez niego, w oświadczeniu sporządzonym według określonego wzoru jednej OPP poprzez 

podanie jej numeru wpisu do KRS. Proponuje się, aby w takiej sytuacji, przekazanie 1% podatku 

należnego następowało na rzecz OPP, wskazanej przez podatnika we wniosku zawartym w złożonym 

zeznaniu, złożonej korekcie tego zeznania albo w złożonym oświadczeniu, za ubiegły rok podatkowy. 

 

Ad. 9. Konieczność przesyłania JPK w podatkach dochodowych już od 2023 r. 

Projekt przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie tych obowiązków, tak by umożliwić 

podatnikom przygotowanie się do nowych obowiązków. 
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Ad. 10 Składki zdrowotne osób współpracujących oraz wątpliwości interpretacyjne w zakresie nowych 

przepisów o składce zdrowotnej 

1. Obniżenie ze 100% na 75% podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, 

2. Doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne 

Stan: 28.03.22 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Przepisy ustawy wejdą co do zasady w życie z dniem 1 lipca 2022 r. z wyjątkami. 

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358002


Przegląd zmian w podatkach 

 

08 

 

Pozostałe 

PROJEKTY 

1. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim 

Projekt dotyczy ograniczenia obciążeń konsumentów związanych z zawieranymi umowami 

pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych 

kosztów kredytu konsumenckiego. 

Projekt ustawy wychodzi naprzeciw szczególnym potrzebom klientów instytucji 

udzielających pożyczek konsumenckich. Zmierza do ograniczenia obciążeń konsumentów 

związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie 

maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. 

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (nowelizującej ustawę z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tzw. 

specustawę koronowirusową) ustawodawca zdecydował się na istotne ograniczenie opłat 

ponoszonych przez konsumentów zawierających umowy o kredyt konsumencki. Ściśle określono 

jednak ramy czasowe obowiązywania dodanych do specustawy koronawirusowej przepisów art. 8d–

8f. Początkowo termin utraty mocy obowiązującej przepisów obniżających pozaodsetkowe koszty 

kredytów konsumenckich został wyznaczony na dzień 8 marca 2021 r., a ostatecznie termin ten 

wydłużono do końca czerwca 2021 r. W związku z powyższym obecnie ponownie obowiązują mniej 

korzystne dla konsumentów przepisy art. 36a i art. 36c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim. 

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu została ustalona w art. 36a 

ustawy o kredycie konsumenckim na bardzo wysokim poziomie. Zgodnie z tym przepisem 

pozaodsetkowe koszty kredytu w skali jednego roku mogą sięgać nawet 55% całkowitej kwoty 

kredytu. Należy uwzględnić, że pożyczkodawca może nadto żądać odsetek, których wysokość może 

sięgać prawie 10% kwoty pożyczki. Ustalenie na tak wysokim poziomie górnej granicy kosztów 
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pożyczek prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji pożyczkowych i jest dla nich 

źródłem wysokich zysków. Wiele tego rodzaju instytucji uchodzi za podmioty wykorzystujące 

przymusowe położenie lub łatwowierność osób w trudnej sytuacji materialnej, w tym również osób 

starszych i niedołężnych. Wspomniane pozaodsetkowe koszty kredytu są, w ocenie 

projektodawców, wygórowane, często nieadekwatne do czynności za jakie zostały naliczone. 

Potwierdzają to również sądy rozpoznające sprawy o zapłatę dotyczące pożyczek gotówkowych 

Trudna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin oraz utrata źródeł dochodu skutkują 

koniecznością zaciągania pożyczek lub kredytów w celu ratowania domowych budżetów. Rolą 

państwa jest natomiast ochrona najsłabszych obywateli przed skutkami lichwy. Obniżenie 

maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów to działanie ze wszech miar uzasadnione, nie 

tylko ze względu na obecną trudną sytuację na rynku pracy, ale także z uwagi na obiektywnie 

zawyżoną wysokość górnego pułapu pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich. Państwo 

powinno gwarantować skuteczną ochronę obywateli przed wykorzystaniem ich trudnego położenia 

w celu osiągania nieuzasadnionych zysków przez przedsiębiorców udzielających pożyczek. 

Obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu nie będzie, w ocenie 

projektodawców, nadmiernym obciążeniem dla instytucji pożyczkowych, które i tak osiągają wysokie 

zyski z tytułu odsetek od udzielanych kredytów konsumenckich. Należy przy tym podkreślić, że 

branża pożyczkowa nie odczuje negatywnych skutków trwającego aktualnie kryzysu gospodarczego, 

a wręcz kryzys ten może wpłynąć na zwiększenie popytu na usługi instytucji pożyczkowych z uwagi 

na pogorszenie sytuacji materialnej społeczeństwa. 

Mając na uwadze powyższe, w projekcie (art. 36a ust. 1) przewidziano, że maksymalna 

wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty dłuższym niż 90 dni 

obliczana będzie według wzoru: MPKK ≤ (K×10%)+(K×n/R×5%), w którym poszczególne symbole 

oznaczać będą: 

MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, 

K – całkowitą kwotę kredytu, 

n – okres spłaty wyrażony w dniach, 

R – liczbę dni w roku. 
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Natomiast maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie 

spłaty nieprzekraczającym 90 dni obliczana będzie według wzoru: MPKK ≤ K×5%, w którym symbol 

MPKK oznaczać będzie maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, a symbol K – 

całkowitą kwotę kredytu (art. 36a ust. 2). 

Zaproponowano ponadto regulację, w myśl której pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą 

być wyższe od 45% całkowitej kwoty kredytu (art. 36a ust. 3). W aktualnie obowiązującym stanie 

prawnym limit pozaodsetkowych kosztów kredytu w całym okresie kredytowania wynosi 100% 

kwoty kredytu 

Projektodawcy dostrzegli również konieczność modyfikacji art. 36c ustawy o kredycie 

konsumenckim. Jest to przepis, który w założeniu ma chronić konsumenta przed popadnięciem w 

tzw. spiralę długów, w szczególności spowodowaną zaciąganiem kolejnej pożyczki zanim dojdzie do 

spłaty poprzedniej, co mogłoby powodować drastyczne zwiększenie obciążeń konsumenta. Przepis 

art. 36c przewiduje, że w razie zaciągnięcia kolejnego kredytu całkowitą kwotę kredytu, dla celów 

ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, stanowi kwota pierwszego z 

kredytów, przy czym warunkiem jest to, aby kolejnej pożyczki udzielił ten sam podmiot. Przepis art. 

36c niezasadnie zawęża działanie wskazanej powyżej zasady do sytuacji, w której kolejny kredyt jest 

zaciągany w tej samej instytucji pożyczkowej. W ocenie projektodawców zasadne jest wprowadzenie 

do ustawy o kredycie konsumenckim rozwiązania analogicznego do przewidzianego w przepisie art. 

8e specustawy z dnia 2 marca 2020 r., obowiązującego przed dniem 30 czerwca 2021 r. Przepis ten 

przewidywał, że również w przypadku udzielenia kolejnej pożyczki przez podmiot powiązany z 

kredytodawcą, całkowitą kwotą kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości 

pozaodsetkowych kosztów kredytu, jest kwota pierwszego z kredytów. W ocenie projektodawców, 

konsumentów należy chronić przed popadnięciem w spiralę długów bez względu na sytuację 

epidemiczną w kraju. 

Jednocześnie w celu zapewnienia większej czytelności i przejrzystości przepisów 

zdecydowano się na uzupełnienie słowniczka do ustawy o kredycie konsumenckim o definicję 

określenia „podmiot powiązany” (art. 1 pkt 1 projektu). 

W przepisie intertemporalnym (art. 2 projektu) przesądzono, że zmodyfikowane regulacje 

art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim nie znajdą zastosowania w odniesieniu do umów o kredyt 

konsumencki zawartych przed dniem wejścia ustawy w życie. 
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W projekcie ustawy przewidziano 30-dniowy okres vacatio legis. Oczekiwane skutki 

społeczne, gospodarcze i finansowe projektowanej ustawy zostały przedstawione w Ocenie Skutków 

Regulacji. Nadesłane w ramach konsultacji opinie i uwagi są zamieszczone na senackiej stronie 

internetowej. Wyniki konsultacji przedstawiono w Ocenie Skutków Regulacji. Projekt ustawy jest 

zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Stan: 1.03.22 – Projekt skierowano do I czytania w komisjach: do Komisji Finansów Publicznych oraz 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Planuje się, że przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Deloitte odnosi się do jednego lub kilku podmiotów Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), jej firm członkowskich oraz ich podmiotów 

powiązanych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”). DTTL (zwana również „Deloitte Global”), każda z jej firm członkowskich i podmiotów z nimi 

powiązanych są prawnie odrębnymi, niezależnymi podmiotami, które nie mogą podejmować decyzji ani zobowiązań za inne podmioty wobec osób 

trzecich. DTTL, każda z jej firm członkowskich i podmiotów powiązanych ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie 

za działania i zaniechania innych firm członkowskich i podmiotów powiązanych. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów. Zapraszamy na stronę 

www.deloitte.com/pl/onas w celu uzyskania dalszych informacji. Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited („DTTL”), globalna sieć jej firm członkowskich oraz jednostek z nimi powiązanych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”) nie 

świadczą za jej pośrednictwem profesjonalnych usług ani nie udzielają profesjonalnych porad. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, które 

mogą mieć wpływ na finanse lub działalność twojej firmy, należy uzyskać poradę profesjonalną. Nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy 

gwarancji ani nie podejmujemy zobowiązań (jawnych ani dorozumianych), dotyczących dokładności i kompletności informacji, zawartych w niniejszej 

publikacji. DTTL, jej firmy członkowskie, podmioty z nimi powiązane, ich pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody, 

wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej publikacji. DTTL i jej firmy członkowskie oraz podmioty z nimi powiązane stanowią 

oddzielne i niezależne podmioty prawa.  

© 2022 Deloitte Polska 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B74A5408E3B7E77FC12587F80052AE87
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