Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó n. zm.2)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 21 w ust. 1 po pkt 111 dodaje si pkt 111a w brzmieniu:
„111a) kwota okre lona zgodnie z art. 27f ust. 8–10;”;

2)

w art. 27f:
a)

w ust. 2:
–

w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„jednego ma!oletniego dziecka – kwota 92,67 z!, je eli dochody podatnika:”,

–

pkt 2 i 3 otrzymuj brzmienie:
„2) dwojga ma!oletnich dzieci – kwota 92,67 z! na ka de dziecko;
3)

b)

trojga i wi cej ma!oletnich dzieci – kwota:
a)

92,67 z! odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b)

166,67 z! na trzecie dziecko,

c)

225 z! na czwarte i ka de kolejne dziecko.”,

w ust. 2d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Za podatnika pozostaj cego w zwi zku ma! e skim, o którym mowa w ust. 2
pkt 1 lit. a oraz ust. 10 i 11, nie uwa a si :”,

c)

dodaje si ust. 8–12 w brzmieniu:
„8. Je eli kwota przys!uguj cego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest
wy sza od kwoty odliczonej z tytu!u, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu,
o którym mowa w art. 45 ust. 1, podatnikowi przys!uguje kwota stanowi ca ró nic

1)

2)

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustaw
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego oraz ustaw z dnia 28 listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 440, 596,
769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r.
poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052 i 1215.
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mi dzy kwot

przys!uguj cego podatnikowi odliczenia a kwot

odliczon

w zeznaniu podatkowym.
9. Kwota stanowi ca ró nic , o której mowa w ust. 8, nie mo e przekroczy
kwoty sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne i zdrowotne, o których mowa w art. 26
ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2, podlegaj cych odliczeniu, pomniejszonych
o sk!adki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na
podstawie ustawy o zrycza!towanym podatku dochodowym.
10. W przypadku odliczenia, o którym mowa w ust. 1, przys!uguj cego
pozostaj cym przez ca!y rok podatkowy w zwi zku ma! e skim obojgu:
1)

rodzicom,

2)

opiekunom prawnym dziecka,

3)

rodzicom zast pczym

– do ustalenia wysoko ci sk!adek, o których mowa w ust. 9, przyjmuje si ! czn
kwot ich sk!adek.
11. Przepis ust. 10 stosuje si równie do podatnika, który zawar! zwi zek
ma! e ski przed rozpocz ciem roku podatkowego, a jego ma! onek zmar! w trakcie
roku podatkowego.
12. Kwot stanowi c ró nic , o której mowa w ust. 8, podatnik wykazuje
w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.
poz. 749, z pó n. zm.3)) w art. 72 po § 1 dodaje si § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Na równi z nadp!at

traktuje si

kwot

stanowi c

ró nic

okre lon

zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych wykazan w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych lub wynikaj c z decyzji.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du
terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ogólnej kwocie wp!ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych – rozumie
si

przez to 100% wp!ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

pobieranego na zasadach ogólnych, tj. wed!ug skali podatkowej, o której mowa

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529,
z 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171 i 1215.
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w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó n. zm.4)), oraz podatku pobieranego od
dochodów z pozarolniczej dzia!alno ci gospodarczej w wysoko ci 19%; przez
wp!ywy rozumie si

wp!aty pomniejszone o dokonane zwroty, przy czym

w kwocie zwrotów nie uwzgl dnia si

kwoty stanowi cej ró nic

okre lon

zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych;”.
Art. 4. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1456, z pó n. zm.5)) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret dwudziestym ósmym
rednik zast puje si przecinkiem i dodaje tiret dwudzieste dziewi te w brzmieniu:
„– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych;”.
Art. 5. 1. W sk!adanym za rok 2014 zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 1, podatnik, o którym mowa w art. 27f ust. 8 ustawy wymienionej
w art. 1, wykazuje kwot stanowi c ró nic okre lon zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy
wymienionej w art. 1, w cz ci uzupe!niaj cej to zeznanie.
2. Minister w!a ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
wzór cz ci uzupe!niaj cej zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, sk!adanego za rok 2014, wraz z obja nieniami co do sposobu jego wype!niania,
terminu i miejsca sk!adania; rozporz dzenie ma na celu umo liwienie identyfikacji podatnika
oraz urz du skarbowego, do którego kierowana jest cz

uzupe!niaj ca zeznania oraz

poprawne obliczenie przez podatnika kwoty stanowi cej ró nic okre lon zgodnie z art. 27f
ust. 8–10 ustawy wymienionej w art. 1.
Art. 6. Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionej straty) od dnia
1 stycznia 2014 r.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r.

4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 440, 596,
769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r.
poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215 i …
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623 i 1650 oraz
z 2014 r. poz. 559, 567 i 1198.
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UZASADNIENIE

I. Cz

ogólna

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó n. zm.),
zwanej dalej „ustaw PIT”, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z pó n. zm.), ustawie z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) oraz
w ustawie dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1456, z pó n. zm.).
Istniej cy stan rzeczy, w tym potrzeby i cele wydania ustawy
Ulga na dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych jest elementem polityki
prorodzinnej pa stwa wspieraj cym rodziny wychowuj ce dzieci.
Celem projektowanej regulacji jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich
dochodach maj cych na utrzymaniu dzieci oraz zwi kszenie kwoty ulgi na dzieci dla
podatników wychowuj cych troje i wi cej dzieci.
Ulga na dzieci uregulowana jest w art. 27f ustawy PIT.
Odliczenie przys!uguje za ka dy miesi c kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku
do ma!oletniego dziecka:
1) wykonywa! w!adz rodzicielsk ,
2) pe!ni! funkcj opiekuna prawnego, je eli dziecko z nim zamieszkiwa!o,
3) sprawowa! opiek

poprzez pe!nienie funkcji rodziny zast pczej na podstawie

orzeczenia s du lub umowy zawartej ze starost .
Kwota ulgi wynosi:
po 92,67 z! miesi cznie (rocznie 1112,04 z!) na pierwsze i drugie dziecko, co
odpowiada 1/6 kwoty zmniejszaj cej podatek, okre lonej w pierwszym przedziale
skali podatkowej okre lonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT,
139,01 z! miesi cznie (rocznie 1668,12 z!) na trzecie dziecko, co odpowiada 1/4
kwoty zmniejszaj cej podatek, okre lonej w pierwszym przedziale skali
podatkowej okre lonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT,

po 185,34 z! miesi cznie (rocznie 2224,08 z!) na czwarte i ka de nast pne dziecko,
co odpowiada 1/3 kwoty zmniejszaj cej podatek, okre lonej w pierwszym
przedziale skali podatkowej okre lonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.
Zatem rodzina wychowuj ca dzieci mo e maksymalnie odliczy

w zeznaniu

podatkowym kwot w wysoko ci:
1112,04 z! – na jedno dziecko,
2224, 08 z! – na dwoje dzieci,
3892,20 z! – na troje dzieci,
6116,28 z! – na czworo dzieci,
8340,36 z! – na pi cioro dzieci.
Osoby wychowuj ce w roku jedno dziecko korzystaj z odliczenia, o ile ich roczne
dochody nie przekrocz kryterium dochodowego, wynosz cego:
56 000 z! w przypadku podatnika niepozostaj cego w zwi zku ma! e skim, w tym
równie przez cz

roku,

112 000 z! w przypadku podatnika pozostaj cego przez ca!y rok podatkowy
w zwi zku ma! e skim (! czne dochody podatnika i ma! onka),
112 000 z! w przypadku podatnika b d cego osob samotnie wychowuj c dziecko.
Natomiast rodzice wychowuj cy dwoje i wi cej dzieci korzystaj z ulgi bez wzgl du na
wysoko ci uzyskanego dochodu.
Odliczenie dotyczy ! cznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo
rodziców zast pczych pozostaj cych w zwi zku ma! e skim. Kwot t mog odliczy
od podatku w cz ciach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
Na powy szych zasadach z odliczenia mo e równie skorzysta podatnik, który –
w zwi zku z wykonywaniem ci

cego na nim obowi zku alimentacyjnego oraz

w zwi zku ze sprawowaniem funkcji rodziny zast pczej – utrzymywa! w roku
podatkowym pe!noletnie dziecko:
•

które zgodnie z odr bnymi przepisami otrzymywa!o zasi!ek (dodatek) piel gnacyjny
lub rent socjaln ,

•

do uko czenia 25. roku ycia ucz ce si w szkole, o której mowa w przepisach
o systemie o wiaty, przepisach o szkolnictwie wy szym lub w przepisach
reguluj cych system o wiatowy lub szkolnictwo wy sze obowi zuj cych w innym
ni

Rzeczpospolita Polska pa stwie, je eli w roku podatkowym nie uzyska!o
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dochodów podlegaj cych opodatkowaniu na zasadach okre lonych w art. 27 lub
art. 30b ustawy PIT w ! cznej wysoko ci przekraczaj cej kwot stanowi c iloraz
kwoty zmniejszaj cej podatek oraz stawki podatku, okre lonych w pierwszym
przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, z wyj tkiem
renty rodzinnej.
Dzi ki dotychczasowym dzia!aniom pa stwa w zakresie polityki prorodzinnej w 2013 r.
kwota ulgi wzros!a o 50% na trzecie dziecko oraz o 100% na czwarte i ka de kolejne.
Systematyczna polityka wspierania rodzin spowodowa!a, e niemal po!owa podatników
(49%) posiadaj cych troje lub wi cej dzieci nie p!aci podatku dochodowego. Podatku
nie p!aci tak e co czwarty wychowuj cy dwoje dzieci (27%). Mimo tych rozwi za ,
w dalszym ci gu cz

podatników nie ma jednak mo liwo ci odliczenia ulgi w pe!nej

wysoko ci z uwagi na niski dochód i w konsekwencji niski podatek. Wsparcie z tytu!u
ulgi na dzieci nie jest w przypadku tych podatników realizowane w wystarczaj cym
stopniu.
Proponowane rozwi zania
Dla zapewnienia faktycznej pomocy pa stwa rodzinom wychowuj cym dzieci
zaproponowano:
podwy szenie ulgi o 20% na trzecie i ka de kolejne dziecko, co oznacza, e ulga na
trzecie dziecko wzro nie rocznie z 1 668,12 z! do 2 000,04 z!, a na kolejne dzieci
z 2 224,08 z! do 2 700 z!,
wprowadzenie nowego rozwi zania, polegaj cego na przyznaniu podatnikowi
dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie stanowi cej ró nic mi dzy kwot
przys!uguj cego podatnikowi odliczenia a kwot

odliczon

w zeznaniu

podatkowym.
Poniewa z ulgi na dzieci mog korzysta wy! cznie podatnicy uzyskuj cy dochody
opodatkowane wg skali podatkowej, nowe rozwi zanie jest adresowane wy! czenie do
tych podatników.
Przyj cie propozycji zrówna sytuacj

podatników wychowuj cych dzieci, którzy

uzyskuj dochody w wysoko ci umo liwiaj cej skorzystanie z ulgi na dzieci, z sytuacj
tych podatników, którzy obecnie – z uwagi na zbyt niski dochód i w konsekwencji niski
podatek – takiej mo liwo ci nie maj .
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Nie ma bowiem powodów, aby ró nicowa wysoko

faktycznej pomocy pa stwa

z tytu!u ulgi na dzieci w zale no ci od wysoko ci uzyskiwanego przez podatnika
dochodu.
Kwota tego wsparcia nie b dzie mog!a przekroczy ! cznej kwoty zap!aconych przez
podatnika sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne i zdrowotne, które podlegaj odliczeniu,
pomniejszonej o kwot tych sk!adek odliczonych w zeznaniach PIT-36L i PIT-28
lub wykazanych w PIT-16A.
Proponowane rozwi zanie dotyczy zatem tylko tych osób, które wcze niej wp!aci!y do
systemu sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne i zdrowotne. Rozwi zanie to spowoduje, e
podatnicy, którym przys!uguje odliczenie ulgi na dzieci, otrzymaj nie tylko zwrot
zap!aconego podatku, ale tak e kwot z tytu!u niewykorzystanej ulgi, do wysoko ci
kwoty zap!aconych sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne i zdrowotne podlegaj cych
odliczeniu.
Rozwi zanie to przyczyni si

to do obni enia klina podatkowego dla relatywnie

najmniej zarabiaj cych rodzin z dzie mi, co b dzie mia!o pozytywny skutek dla
dochodów tych rodzin i ich prywatnej konsumpcji.
Wp!yw proponowanego rozwi zania na sytuacj finansow rodzin z dzie mi ilustruj
poni sze przyk!ady.
Przyk!ad 1
Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie miesi czne w wysoko ci minimalnego
wynagrodzenia za prac tj. 1680 z!, a ma! onek nie osi ga dochodów i zajmuje si
wychowaniem trójki dzieci, wówczas ma! onkowie rozliczaj cy si wspólnie za 2014 r.
otrzymaj ! czny zwrot z tytu!u ulgi na troje dzieci w kwocie 4224,12 z!, która
uwzgl dnia zwi kszon ulg na trzecie dziecko do wysoko ci 2000,04 z!. Wed!ug
obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytu!u tej ulgi w wysoko ci jedynie 430,93 z!, czyli
tyle, ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne.
Wed!ug propozycji ma! onkowie otrzymaj

dodatkowo kwot

3793,19 z!, która

odpowiada pe!nej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdy kwota ta nie
przekracza ! cznej kwoty pobranych przez p!atnika sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne
i ubezpieczenie zdrowotne podlegaj cych odliczeniu, tj. 4112,13 z! (2763,94 z! sk!adki
na ubezpieczenia spo!eczne i 1348,19 z! sk!adka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%)).
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W przypadku tej rodziny proponowane rozwi zanie spowoduje, i jej roczny dochód
(rozumiany jako wynagrodzenie pomniejszone o nale ny podatek dochodowy i sk!adki
na ubezpieczenia spo!eczne i zdrowotne) wzro nie z kwoty 15 830,42 z! do kwoty
19 623,61 z!.
Przyk!ad 2
Ci sami ma! onkowie wychowuj cy dwójk dzieci otrzymaj ! czny zwrot z tytu!u ulgi
na dwoje dzieci w kwocie 2224,08 z!. Wed!ug obecnych zasad otrzymaliby zwrot
z tytu!u tej ulgi w wysoko ci jedynie 430,93 z!, czyli tyle, ile wynosi podatek
dochodowy po odliczeniu sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne.
Wed!ug propozycji ma! onkowie otrzymaj

dodatkowo kwot

1793,15 z!, która

odpowiada pe!nej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdy kwota ta nie
przekracza ! cznej kwoty pobranych przez p!atnika sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne
i ubezpieczenie zdrowotne podlegaj cych odliczeniu, tj. 4112,13 z! (2763,94 z! sk!adki
na ubezpieczenia spo!eczne i 1348,19 z! sk!adka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%)).
W przypadku tej rodziny proponowane rozwi zanie spowoduje, i jej roczny dochód
wzro nie z kwoty 15 830,42 z! do kwoty 17 623,57 z!.
Przyk!ad 3
Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie w wysoko ci przeci tnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej, tj. 3 650,06 z!, a ma! onek nie osi ga dochodów i zajmuje si
wychowaniem trójki dzieci, wówczas ma! onkowie rozliczaj cy si wspólnie za 2014 r.
otrzymaj ! czny zwrot z tytu!u ulgi na troje dzieci w kwocie 4224,12 z!, która
uwzgl dnia zwi kszon ulg na trzecie dziecko do wysoko ci 2000,04 z!. Wed!ug
obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytu!u tej ulgi w wysoko ci 2521,60 z!, czyli tyle,
ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne.
Wed!ug propozycji ma! onkowie otrzymaj

dodatkowo kwot

1702,52 z!, która

odpowiada pe!nej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdy kwota ta nie
przekracza ! cznej kwoty pobranych przez p!atnika sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne
i ubezpieczenie zdrowotne podlegaj cych odliczeniu, tj. 8934,24 z! (6005,08 z! sk!adki
na ubezpieczenia spo!eczne i 2929,16 z! sk!adka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%)).
W przypadku tej rodziny proponowane rozwi zanie spowoduje, i jej roczny dochód
wzro nie z kwoty 34 394,03 z! do kwoty 36 096,55 z!.
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Dla porównania podatnik w takiej samej sytuacji rodzinnej, uzyskuj cy roczne
wynagrodzenie z tytu!u umowy o dzie!o w wysoko ci 43 800,72 z! (12 x 3650,06 z!),
który z tytu!u tego wynagrodzenia nie p!aci sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne
i zdrowotne, wed!ug obecnych zasad, jak i wed!ug proponowanych rozwi za
(podwy szenie kwoty ulgi na trzecie dziecko) odliczy ca! kwot ulgi na dzieci. Dochód
tej rodziny, po uwzgl dnieniu podwy szonej kwoty ulgi na trzecie dziecko, wyniesie
42 829,72 z! (wynagrodzenie pomniejszone o podatek po odliczeniu przys!uguj cej
kwoty ulgi na dzieci).
Kwota dodatkowego wsparcia finansowego b dzie traktowana na równi z nadp!at
podatku, o której mowa w ustawie – Ordynacja podatkowa.
Proponowane rozwi zania b d obowi zywa!y w rozliczeniu za 2014 r. To oznacza, e
rodziny wychowuj ce dzieci uzyskaj dodatkowe wsparcie finansowe ju w 2015 r.
II. Omówienie poszczególnych przepisów
Art. 1 pkt 1 projektu ustawy dotyczy art. 21 ustawy PIT (zwolnienia przedmiotowe).
Art. 1 pkt 1 projektu ustawy zawiera propozycj

dodania nowego zwolnienia

przedmiotowego w art. 21 ust. 1 ustawy PIT obejmuj cego dodatkowe wsparcie
finansowe odpowiadaj ce kwocie niewykorzystanej ulgi (dodawany pkt 111a).
Art. 1 pkt 2 lit. a projektu ustawy dotyczy art. 27f ust. 2 ustawy PIT (ulga na dzieci).
W ust. 2 w art. 27f ustawy PIT proponowane jest podwy szenie o 20% kwoty ulgi na
trzecie i ka de kolejne dziecko. St d zaproponowano zmian

przepisu poprzez

wskazanie w nim wprost kwoty miesi cznego odliczenia przys!uguj cego podatnikowi.
Kwota odliczenia wyniesie:
92,67 z! odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
166,67 z! na trzecie dziecko,
225 z! na czwarte i ka de kolejne dziecko.
Art. 1 pkt 2 lit. b projektu ustawy dotyczy ust. 2d w art. 27f ustawy PIT (definicja
podatnika pozostaj cego w zwi zku ma! e skim).
W ust. 2d nadaje si nowe brzmienie wst powi do wyliczenia. Zmiana ma na celu
ujednolicenie poj cia zwi zku ma! e skiego w ca!ym art. 27f i ma charakter
porz dkowy.
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Zmiana ta oznacza, i za podatnika pozostaj cego w zwi zku ma! e skim nie b dzie
uwa a si osoby, w stosunku do której orzeczono separacj w rozumieniu odr bnych
przepisów (1) lub osoby pozostaj cej w zwi zku ma! e skim, je eli jej ma! onek zosta!
pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno ci (2).
Art. 1 pkt 2 lit. c projektu ustawy dotyczy dodawanych ust. 8, 9, 10 i 11 w art. 27f
ustawy PIT (kwota niewykorzystanej ulgi)
Dodawany ust. 8 przyznaje podatnikowi prawo do nieodliczonej kwoty ulgi, która ma
stanowi ró nic mi dzy kwot przys!uguj cego podatnikowi odliczenia a kwot ulgi
faktycznie odliczonej przez podatnika w zeznaniu podatkowym.
Z kolei dodawany ust. 9 okre la limit kwoty przys!uguj cej podatnikowi. Zatem kwota
stanowi ca ró nic nie b dzie mog!a przekroczy kwoty sk!adek okre lonych w art. 26
ust. 1 pkt 2 i 2a i art. 27b ust. 1 i 2 ustawy PIT podlegaj cych odliczeniu,
pomniejszonych o sk!adki odliczone PIT-36L i PIT-28 lub wykazane w PIT-16A.
W dodawanym ust. 10 wskazano, i w przypadku podatników pozostaj cych przez ca!y
rok podatkowy w zwi zku ma! e skim, zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi b dzie
przys!ugiwa do wysoko ci ich ! cznej kwoty sk!adek okre lonych w ust. 9. Regulacja
ta spowoduje, i nie b d ró nicowani podatnicy pozostaj cy w zwi zku ma! e skim
z uwagi na sposób opodatkowania ich dochodów (indywidualny czy na zasadach
preferencyjnych).
W ust. 11 wskazano, i

regulacja zawarta w ust. 10 ma tak e zastosowanie do

podatnika, który zawar! zwi zek ma! e ski przed rozpocz ciem roku podatkowego, ale
jego ma! onek zmar! w trakcie roku podatkowego (w takiej sytuacji podatnik ma tak e
prawo do preferencyjnego opodatkowania ! cznych dochodów ma! onków).
Z dodawanego ust. 12 wynika, i kwot niewykorzystanej ulgi podatnik ma obowi zek
wykaza w rocznym zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Art. 2 projektu dotyczy ustawy – Ordynacja podatkowa
Przepis stanowi, i kwota stanowi ca ró nic , o której mowa w dodawanych ust. 8–10
w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazana przez
podatnika w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy w podatku
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dochodowym od osób fizycznych lub wynikaj ca z decyzji, b dzie traktowana na równi
z nadp!at .
Je eli zatem organ podatkowy zakwestionuje wysoko

kwoty wykazanej w zeznaniu

podatkowym, prawid!owa kwota b dzie wynika!a w decyzji dotycz cej podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Art. 3 projektu dotyczy ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego.
Przepis ten nadaje nowe brzmienie pkt 5 w art. 2 w/w ustawy, który zawiera definicj
„ogólnej kwoty wp!ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych”.
W celu usuni cia w tpliwo ci,

e kwota niewykorzystanej ulgi, która zgodnie

z przepisami Ordynacji podatkowej b dzie traktowana na równi z nadp!at , nie ma
wp!ywu na poziom dochodów jednostek samorz du terytorialnego, zaproponowano
doprecyzowanie przepisu, z którego w sposób niebudz cy w tpliwo ci wynika, i nowe
rozwi zanie, o którym mowa w art. 27f ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (przekazywana podatnikom ró nica mi dzy kwot

przys!uguj cego

podatnikowi odliczenia a kwot ulgi faktycznie odliczonej przez podatnika w zeznaniu
podatkowym) nie b dzie mia!o wp!ywu na mechanizm obliczania wysoko ci udzia!u
jednostek samorz du terytorialnego we wp!ywach z podatku dochodowego od osób
fizycznych, od podatników tego podatku zamieszka!ych na obszarze poszczególnych
jednostek.
Art. 4 projektu dotyczy ustawy o wiadczeniach rodzinnych.
Przepis ten dokonuje zmiany w art. 3 ww. ustawy. Zaproponowana zmiana wskazuje, e
kwota stanowi ca ró nic , o której mowa w dodawanych ust. 8–10 w art. 27f ustawy
o podatku dochodowym b dzie mia!a wp!yw przy ustalaniu dochodu rodziny podatnika
dla potrzeb ustalenia prawa do wiadcze rodzinnych.
Zmiana ta spowoduje, i na gruncie postanowie ustawy o wiadczeniach rodzinnych
osoby korzystaj ce w pe!ni z ulgi na dzieci b d na równi traktowane z osobami, które
otrzymaj kwot niewykorzystanej ulgi.
Sposób ustalania dochodu z ustawy o wiadczeniach rodzinnych stosowany jest tak e
w innych aktach prawnych, np. w ustawie z dnia 7 wrze nia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z pó n. zm.) dla potrzeb
ustalania prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego czy te w ustawie z dnia
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27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z pó n.
zm.) dla potrzeb ustalania prawa do stypendiów. Zatem proponowana zmiana b dzie
skutkowa i w tych regulacjach.
Art. 5 zawiera przepisy przej ciowe.
W ust. 1 stanowi, e podatnik kwot stanowi c ró nic , o której mowa w art. 27f
ust. 8–10, wyka e w cz ci uzupe!niaj cej zeznania podatkowego, sk!adanego
za 2014 r.
W ust. 2 zawarto przepis upowa niaj cy ministra w!a ciwego do spraw finansów
publicznych do wydania rozporz dzenia okre laj cego wzór cz ci uzupe!niaj cej
zeznania, w którym podatnik wska e niewykorzystan kwot ulgi obliczon zgodnie
z art. 27f ust. 8–10.
Art. 6 i 7 projektu ustawy dotycz przepisów ko cowych.
Art. 6 stanowi, i projektowana ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych
(poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2014 r.
Na podstawie art. 7 ustawa wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Projekt ustawy nie podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporz dzeniu
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039,
z pó n. zm.).
Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia w!a ciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach okre lonych w obowi zuj cych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Dodatkowo w zwi zku z proponowanym w projekcie podwy szeniem ulgi na trzecie
i ka de kolejne dziecko o 20% nale y zauwa y , i w uzasadnieniu do projektu ustawy
bud etowej na rok 2015 zawarto wyja nienie, e w kwocie cz ci o wiatowej subwencji
ogólnej uwzgl dnione zosta!y dodatkowo rodki w wysoko ci 23 770 tys. z! w zwi zku
z

przewidywanym

zmniejszeniem

dochodów

w!asnych

jednostek

samorz du

terytorialnego z tytu!u podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. zwi zanych
z propozycj . Zwi kszenie cz ci o wiatowej subwencji ogólnej o powy sze rodki
pozwoli na sfinansowanie zada o wiatowych w wi kszym zakresie ze rodków cz ci
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o wiatowej subwencji ogólnej, a uwolnione w tej wysoko ci dochody w!asne jednostki
samorz du terytorialnego b d

mog!y przeznaczy

na finansowanie innych zada

publicznych.
Projektowana ustawa nie b dzie mia!a wp!ywu na mechanizm obliczania wysoko ci
udzia!u jednostek samorz du terytorialnego we wp!ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszka!ych

na obszarze

poszczególnych jednostek. Nale y podkre li , e zgodnie z przyj tymi za!o eniami,
projektowane zmiany umo liwiaj ce wykorzystanie przez rodziców ulgi na dzieci do
wysoko ci nieprzekraczaj cej ! cznej kwoty zap!aconych przez podatnika sk!adek na
ubezpieczenia spo!eczne i zdrowotne, które podlegaj odliczeniu, nie zak!óc obliczania
wysoko ci udzia!u jednostek samorz du terytorialnego we wp!ywach z podatku
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustaw

z dnia 13 listopada 2003 r.

o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115).
Podstawa oblicze na potrzeby powy szej kalkulacji pozostanie bez zmian, poniewa
nie zmieni si sposób klasyfikowania wp!ywów z tytu!u podatku dochodowego od osób
fizycznych. Na potrzeby identyfikacji dokonywanych podatnikom zwrotów ró nicy,
o której mowa w dodawanych w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych przepisach ust. 8–10, do rozporz dzenia reguluj cego klasyfikacj
bud etow

zostanie wprowadzona zmiana polegaj ca na ustanowieniu dla tego

przep!ywu odr bnej podzia!ki klasyfikacji bud etowej.
Projekt ustawy jest uj ty w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów (numer
projektu UA48).
Stosownie do postanowie

art. 5 ustawy o dzia!alno ci lobbingowej w procesie

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.) oraz § 4 i § 52 uchwa!y
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. poz. 979) projekt ustawy zosta! udost pniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rz dowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rz dowy Proces Legislacyjny. Nie zg!oszono zainteresowania pracami nad tym
projektem w trybie przewidzianym w ustawie o dzia!alno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa.
Zgodnie z opini Ministra Spraw Zagranicznych projekt ustawy nie jest obj ty prawem
Unii Europejskiej.
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W dniu 24 wrze nia 2014 r. projekt ustawy zosta! uzgodniony z Komisj Wspóln
Rz du i Samorz du Terytorialnego.
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Data sporz dzenia
29 wrze nia 2014 r.

Nazwa projektu
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Ministerstwo wiod ce i ministerstwa wspó•pracuj ce
Ministerstwo Finansów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

ród•o:
Decyzja Prezesa Rady Ministrów
Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady
Ministrów: UA48

Pan Janusz Cicho Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Maria Kalinowska Zast pca Dyrektora Departamentu
Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, (22) 694-3340, e-mail: kln@mofnet.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?
Wdro
1)
2)
3)

enie projektowanych rozwi za :
poprawa sytuacji finansowej rodzin wychowuj cych dzieci;
wsparcie rodzin wielodzietnych;
zmniejszenie klina podatkowego dla osób o niskich zarobkach wychowuj cych dzieci poprzez zwrot
kwoty niewykorzystanej ulgi do wysoko ci nieprzekraczaj cej ! cznie kwoty zap!aconych przez
podatnika sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne i zdrowotne, podlegaj cych odliczeniu.

2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowane rozwi zanie – uj cie w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
Przeprowadzenie procesu legislacyjnego pozwoli w szczególno ci na:
1) zwi kszenie faktycznej pomocy pa stwa dla rodzin wychowuj cych dzieci, polegaj cej na przyznaniu
podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie stanowi cej ró nic mi dzy kwot
przys!uguj cego podatnikowi odliczenia a kwot odliczon w zeznaniu podatkowym, do wysoko ci
nieprzekraczaj cej ! cznej kwoty zap!aconych przez podatnika sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne
i zdrowotne, które podlegaj odliczeniu;
2) podwy szenie kwoty ulgi na trzecie i ka de kolejne dziecko o 20%, co oznacza wzrost ulgi na trzecie
dziecko rocznie z kwoty 1668,12 z! do kwoty 2000,04 z!, a na ka de kolejne z kwoty 2224,08 z! do
kwoty 2700 z!.
3. Jak problem zosta• rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach cz•onkowskich OECD/UE?
Ka de pa stwo prowadzi w!asn polityk prorodzinn , która mo e by np. ukierunkowana na osoby w trudnej
sytuacji yciowej (bezrobocie, ubóstwo), na przeciwdzia!anie spadkowi rozrodczo ci, zmniejszenie wydatków
socjalnych pa stwa, przeciwdzia!anie skutkom braku pracy na rynku.
Jednym z takich elementów polityki prorodzinnej s ulgi podatkowe. Ulgi te s skonstruowane w ró ny
sposób. Na przyk!ad w Austrii w rocznym rozliczeniu podatkowym rodzice dziecka poni ej 10. roku ycia
maj prawo odpisa od podstawy opodatkowania kwoty wydane przez nich na zapewnienie dziecku opieki.
Wraz z zasi!kiem rodzinnym wyp!acana jest co miesi c na ka de dziecko kwota 58,40 euro, co jest form
zwrotu podatkowego zwi zanego z wychowaniem dzieci.
W Czechach przys!uguje odliczenie w wysoko ci 6000 CZK (ok. 984 z!) rocznie na ka de dziecko yj ce
w danym gospodarstwie domowym (w przypadku dziecka niepe!nosprawnego – 12 000 CZK, czyli
ok. 1968 z!). Odpis ten przys!uguje osobom, których zarobki w czasie roku podatkowego wynios!y co najmniej
sze ciokrotno minimalnego wynagrodzenia.
W Estonii obowi zuje kwota wolna od podatku w wysoko ci 1728 euro. Kwota ta ulega zwi kszeniu
o 1728 euro na ka de kolejne wychowywane dziecko do 17. roku ycia. Dodatkowo jeden z rodziców jest
uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty wydatków na edukacj dzieci do 26. roku ycia,
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w szczególno ci na: p!atne zaj cia edukacyjne w przedszkolu, wydatki zwi zane z ucz szczaniem do szko!y
(w tym czesne w szko!ach prywatnych), czesne za studia i odsetki od po yczek studenckich.
Z kolei Francja stosuje specyficzny system opodatkowania osób fizycznych, uwzgl dniaj cy funkcjonowanie
rodziny jako jednostki ekonomicznej. System ten, przez zastosowanie tzw. ilorazu rodzinnego, uwzgl dnia
fakt, e rodziny wielodzietne ponosz wy sze koszty utrzymania zwi zane z wychowywaniem dzieci. Ka dej
rodzinie rozliczaj cej si z francuskim fiskusem przys!uguje okre lona liczba „cz ci fiskalnych” zwi zanych
z jej statusem i liczb posiadanych dzieci. Ma! onkom rozliczaj cym si wspólnie przys!uguj dwie „cz ci”,
za pierwsze i drugie wychowywane dziecko przys!uguje po pó! „cz ci”, za trzecie i ka de kolejne po jednej
„cz ci”. Dochód do opodatkowania osi gni ty przez wszystkich cz!onków rodziny dzieli si na liczb
przypadaj cych na ni „cz ci” i tak uzyskany rezultat stanowi podstaw do ustalenia podatku.
W Niemczech rodzicowi ka dego dziecka w wieku do lat 18 przys!uguje ulga podatkowa w kwocie 2184 euro
rocznie, w przypadku ! cznego rozliczania si ma! onków jest to 4368 euro na dziecko. Dodatkowo rodzicom
przys!uguje ulga z tytu!u zapewnienia opieki nad dzieckiem w kwocie odpowiednio 1320 euro dla jednego
rodzica lub 2640 euro w przypadku rodziców sk!adaj cych wspóln deklaracj podatkow .
Na W grzech obowi zuje odpis od podstawy opodatkowania w wysoko ci 215 euro miesi cznie. Ro nie on
wraz z liczb dzieci i osi ga przy trójce dzieci wysoko 700 euro, co przek!ada si na obni enie wymiaru
podatku rednio o 340 euro miesi cznie, czyli 4080 euro rocznie.
4. Podmioty, na które oddzia•uje projekt
Grupa
Wielko
ród!o danych
Oddzia!ywanie
Podatnicy wychowuj cy
2 mln
Rozliczenie podatku dochodowego
troje i wi cej dzieci oraz
podatników
od osób fizycznych za 2012 r.
podatnicy, którzy
posiadaj cych
otrzymaj kwot
ok. 2,4 mln
niewykorzystanej ulgi
dzieci
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Nie prowadzono konsultacji poprzedzaj cych przygotowanie projektu.
Nie przewiduje si poddania projektu pod konsultacje publiczne, gdy :
1) projekt zawiera wy! cznie korzystne dla podatników rozwi zania, co oznacza, i nie zwi ksza ich obci e
fiskalnych;
2) pozosta! krótki okres do przeprowadzenia ca!ego procesu legislacyjnego, w! cznie z podpisaniem przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy i opublikowaniem tekstu w Dzienniku Ustaw do ko ca
listopada 2014 r. (miesi czny okres vacatio legis). Ponadto, stosownie do postanowie art. 5 ustawy
o dzia!alno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.) oraz
§ 4 i § 52 uchwa!y nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. poz. 979), projekt ustawy zosta! udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Rz dowego Centrum Legislacji, w serwisie Rz dowy Proces Legislacyjny, zwany
dalej „RPL”, i ka dy b dzie móg! wypowiedzie si co do jego tre ci.
6. Wp•yw na sektor finansów publicznych
(ceny bie ce)

Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian [mld z!]
2
3
4
5
6
7
8
9

0

1

Dochody ogó•em

-1,100

-1,000

-0,900

-0,800

-0,700

-0,640

-0,570

-0,510

-0,450

bud et pa stwa

-1,076

-0,975

-0,873

-0,771

-0,670

-0,609

-0,537

-0,475

JST
pozosta!e jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogó•em

-0,024

-0,025

-0,027

-0,029

-0,030

-0,031

-0,033

-0,035

bud et pa stwa
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10

• cznie
(0-10)

-0,410

-0,370

-7,450

-0,413

-0,370

-0,328

-7,097

-0,037

-0,040

-0,042

-0,353

JST
pozosta!e jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogó•em

-1,100

-1,000

-0,900

-0,800

-0,700

-0,640

-0,570

-0,510

-0,450

-0,410

-0,370

-7,450

bud et pa stwa

-1,076

-0,975

-0,873

-0,771

-0,670

-0,609

-0,537

-0,475

-0,413

-0,370

-0,328

-7,097

JST
pozosta!e jednostki
(oddzielnie)

-0,024

-0,025

-0,027

-0,029

-0,030

-0,031

-0,033

-0,035

-0,037

-0,040

-0,042

-0,353

ród!a finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie róde!
danych i przyj tych do
oblicze za!o e

bud et pa stwa
Oblicze dokonano na podstawie danych o podatku dochodowym od osób fizycznych
z rocznych zezna z!o onych przez podatników za 2012 r. W celu uzyskania skutku dla
roku 2014 uwzgl dniono zmieniaj c si sytuacj podatników w okresie 2012–2014.
Przeprowadzona analiza na wst pnych danych za 2013 r. prowadzi do
porównywalnych szacunków skutku przedmiotowej zmiany dla sektora finansów
publicznych.
Przestawiony szacunek jest obarczony jednak niepewno ci
zwi zan
z przedstawionymi poni ej czynnikami.
Po pierwsze, czynnikiem, który ma wp!yw na kszta!towanie si skutku finansowego
z tytu!u wprowadzanych zmian, jest liczba dzieci, które podatnicy uwzgl dniaj
w zeznaniach podatkowych. Liczba ta, z uwagi na charakter wprowadzanej zmiany
oraz charakter dost pnych danych, obarczona jest znaczn niepewno ci . Zmiana
przepisów, któr wprowadza niniejszy projekt, mo e skutkowa wykazywaniem przez
podatników wi kszej, ni ma to miejsce w chwili obecnej, liczby dzieci, na któr
przys!uguje im ulga. Dotychczas, w przypadku gdy podatnik nie mia! wystarczaj cej
wysoko ci podatku, aby odliczy ulg na wszystkie dzieci lub mia! zerowy podatek,
nie wykazywa! w zeznaniu podatkowym swoich dzieci b d wykazywa! nie wszystkie
dzieci. Efekt ten mo e by cz ciowo kompensowany faktem, e w danych
podatkowych obserwowany jest ubytek dzieci, na które odliczono ulg , b d cy
w szczególno ci rezultatem zmian demograficznych. Nale y równie mie na uwadze
zmiany w uldze na dzieci wprowadzone w 2013 r., które w przypadku podatników,
którzy sprawowali opiek nad jednym dzieckiem, zaw aj kr g beneficjentów ulgi
tylko do osób, których dochody nie przekroczy!y w roku podatkowym 56 tys. z!
(dla podatników pozostaj cych przez ca!y rok w zwi zku ma! e skim kwota ta wynosi
112 tys. z! rocznie). Ze wst pnych danych za 2013 r. wynika, e mi dzy 2012 a 2013 r.
liczba dzieci, które podatnicy uwzgl dniaj w zeznaniach podatkowych, spad!a
o ok. 350 tys.
Po drugie, wzrost wielko ci dochodów podatników w warunkach sta!ego nominalnego
poziomu ulgi powoduje, e podatek nale ny wykazywany za koleje lata ro nie, a co za
tym idzie ro nie wielko
ulgi mo liwej do odliczania od podatku (kwota
niewykorzystanej ulgi odliczanej od podatku b dzie coraz ni sza).
W zwi zku z proponowanym w projekcie podwy szeniem ulgi na dzieci na trzecie
i ka de kolejne dziecko o 20%, w uzasadnieniu do projektu ustawy bud etowej na rok
2015 zawarto wyja nienie, e w kwocie cz ci o wiatowej subwencji ogólnej
uwzgl dnione zosta!y dodatkowo rodki w wysoko ci 23 770 tys. z! w zwi zku
z przewidywanym zmniejszeniem dochodów w!asnych jednostek samorz du
terytorialnego z tytu!u podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r.
zwi zanych z t propozycj . Poniewa kwota ta b dzie wliczona do podstawy ustalania
cz ci o wiatowej subwencji ogólnej, to jednostki samorz du terytorialnego w 2015 r.
i w kolejnych latach otrzymaj zwi kszone rodki w ramach cz ci o wiatowej
subwencji ogólnej. Zwi kszenie cz ci o wiatowej subwencji ogólnej o powy sze
rodki pozwoli na sfinansowanie zada o wiatowych w wi kszym zakresie ze rodków
cz ci o wiatowej subwencji ogólnej, a uwolnione w tej wysoko ci dochody w!asne
jednostki samorz du terytorialnego b d mog!y przeznaczy na finansowanie innych
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zada publicznych.
Projektowana ustawa nie b dzie mia!a wp!ywu na mechanizm obliczania wysoko ci
udzia!u jednostek samorz du terytorialnego we wp!ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszka!ych na obszarze
poszczególnych jednostek. Nale y podkre li , e zgodnie z przyj tymi za!o eniami,
projektowane zmiany umo liwiaj ce wykorzystanie przez rodziców ulgi na dzieci do
wysoko ci nieprzekraczaj cej ! cznej kwoty zap!aconych przez podatnika sk!adek na
ubezpieczenia spo!eczne i zdrowotne, które podlegaj odliczeniu, nie zak!óc
obliczania wysoko ci udzia!u jednostek samorz du terytorialnego we wp!ywach
z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80,
poz. 526, z pó n. zm.).
Podstawa oblicze na potrzeby powy szej kalkulacji pozostanie bez zmian, poniewa
nie zmieni si sposób klasyfikowania wp!ywów z tytu!u podatku dochodowego
od osób fizycznych. Na potrzeby identyfikacji dokonywanych podatnikom zwrotów
ró nicy, o której mowa w dodawanych w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych przepisach ust. 8–10, do rozporz dzenia reguluj cego klasyfikacj
bud etow zostanie wprowadzona zmiana polegaj ca na ustanowieniu dla tego
przep!ywu odr bnej podzia!ki klasyfikacji bud etowej.
Zmniejszaj ca si kwota skutku w kolejnych latach wynika z faktu, e w scenariuszu
bez wprowadzenia proponowanych zmian podatnicy odliczaliby coraz wi ksz cz
ulgi na dzieci z uwagi na rosn ce nominalnie p!ace i co za tym idzie wy szy podatek.
7. Wp•yw na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo , w tym funkcjonowanie przedsi biorców
oraz na rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wej cia w ycie
zmian
W uj ciu
du e
pieni nym
przedsi biorstwa
(w mld z!,
sektor mikro-,
ceny bie ce)
ma!ych
i rednich
przedsi biorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
W uj ciu
du e
niepieni nym
przedsi biorstwa
sektor mikro-,
ma!ych
i rednich
przedsi biorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe

0

1

1,1

1,0

Skutki
2

0,9

3

5

10

• cznie
(0-10)

0,8

0,64

0,37

7,45

Zgodnie z obliczeniami dokonanymi na podstawie zezna podatkowych za
2012 r. z podwy szenia kwoty ulgi na trzecie i ka de kolejne dziecko o 20%
poprzez odpisanie od podatku wy szej ulgi skorzysta!oby ok. 0,2 mln
podatników wychowuj cych ok. 0,4 mln dzieci. Dokonaliby oni wi kszego
odliczenia od podatku w wysoko ci ok. 0,05 mld z!.
Ze zwrotu podatnikom ulgi na wychowywanie dzieci, która nie zosta!a
odliczona od podatku, skorzysta!oby ok. 1,8 mln podatników, którzy
wychowywali ok. 2,0 mln dzieci. Oszacowano, e kwota zwrotu wynios!aby
ok. 1,05 mld z!.
" cznie z rozwi zania tego skorzysta!oby ok. 2 mln podatników
posiadaj cych ok. 2,4 mln dzieci.
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Kwoty dodatkowego wsparcia finansowego, jakie podatnicy otrzymaj na
podstawie proponowanych zmian, ilustruj poni sze przyk!ady.
Przyk!ad 1.
Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie miesi czne w wysoko ci
minimalnego wynagrodzenia za prac , tj. 1680 z!, a ma! onek nie osi ga
dochodów i zajmuje si wychowaniem trójki dzieci, wówczas ma! onkowie
rozliczaj cy si wspólnie za 2014 r. otrzymaj ! czny zwrot z tytu!u ulgi na
troje dzieci w kwocie 4224,12 z!, która uwzgl dnia zwi kszon ulg na
trzecie dziecko do wysoko ci 2000,04 z!. Wed!ug obecnych zasad
otrzymaliby zwrot z tytu!u tej ulgi w wysoko ci jedynie 430,93 z!, czyli tyle,
ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu sk!adki na ubezpieczenie
zdrowotne.
Wed!ug propozycji ma! onkowie otrzymaj dodatkowo kwot 3793,19 z!,
która odpowiada pe!nej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdy
kwota ta nie przekracza ! cznej kwoty pobranych przez p!atnika sk!adek na
ubezpieczenia spo!eczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegaj cych
odliczeniu, tj. 4112,13 z! (2763,94 z! sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne
i 1348,19 z! sk!adka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%)).
Przyk!ad 2.
Ci sami ma! onkowie wychowuj cy dwójk dzieci otrzymaj ! czny zwrot
z tytu!u ulgi na dwoje dzieci w kwocie 2224,08 z!. Wed!ug obecnych zasad
otrzymaliby zwrot z tytu!u tej ulgi w wysoko ci jedynie 430,93 z!, czyli tyle,
ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu sk!adki na ubezpieczenie
zdrowotne.
Wed!ug propozycji ma! onkowie otrzymaj dodatkowo kwot 1793,15 z!,
która odpowiada pe!nej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdy
kwota ta nie przekracza ! cznej kwoty pobranych przez p!atnika sk!adek na
ubezpieczenia spo!eczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegaj cych
odliczeniu, tj. 4112,13 z! (2763,94 z! sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne
i 1348,19 z! sk!adka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%)).
Przyk!ad 3.
Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie w wysoko ci przeci tnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 3650,06 z!, a ma! onek nie
osi ga dochodów i zajmuje si wychowaniem trójki dzieci, wówczas
ma! onkowie rozliczaj cy si wspólnie za 2014 r. otrzymaj ! czny zwrot
z tytu!u ulgi na troje dzieci w kwocie 4224,12 z!, która uwzgl dnia
zwi kszon ulg na trzecie dziecko do wysoko ci 2000,04 z!. Wed!ug
obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytu!u tej ulgi w wysoko ci 2521,60 z!,
czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu sk!adki na
ubezpieczenie zdrowotne.
Wed!ug propozycji ma! onkowie otrzymaj dodatkowo kwot 1702,52 z!,
która odpowiada pe!nej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdy
kwota ta nie przekracza ! cznej kwoty pobranych przez p!atnika sk!adek na
ubezpieczenia spo!eczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegaj cych
odliczeniu, tj. 8934,24 z! (6005,08 z! sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne
i 2929,16 z! sk!adka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%)).
Zgodnie z obliczeniami dokonanymi na podstawie zezna podatkowych za
2012 r. wprowadzenie proponowanych zmian poprawi sytuacj materialn
rodzin, przez co przyczyni si do redukcji ubóstwa.
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Redukcja ubóstwa w ród dzieci podatników PIT na skutek nowelizacji przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych i ustawy – Ordynacja Podatkowa
Odsetek dzieci yj cych poni ej minimum egzystencji przed proponowanymi zmianami
9,87%
Odsetek dzieci yj cych poni ej minimum egzystencji po wprowadzeniu zmian
7,79%

Otrzymane wyniki mo na traktowa jedynie jako przybli enie zjawiska
ubóstwa – dane pochodz ce z PIT nie s reprezentatywne pod wzgl dem
liczby dzieci i struktury rodzin. Cz
osób yj cych wspólnie rozlicza si
osobno lub podaje w zeznaniu tylko te dzieci, na które jest w stanie odliczy
ulg .
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie róde!
danych i przyj tych do
oblicze za!o e

Oblicze w zakresie zjawiska ubóstwa dokonano na podstawie danych o podatku
dochodowym od osób fizycznych z rocznych zezna z!o onych przez podatników za
2012 r. S to najnowsze dane obecnie dost pne. Do przybli enia zasi gu ubóstwa
w ród dzieci (przez które rozumiano osoby na które przys!uguje ulga na dziecko) u yto
progu minimum egzystencji (kwota kryterium waha si od ok. 440 z! do 521 z!
w zale no ci od typu biologicznego rodziny – liczby dzieci i liczby osób doros!ych,
przyk!adowo zgodnie z danymi opublikowanymi przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych za rok 2012 granica minimum egzystencji dla osoby samotnej wynosi
521 z! a dla rodziny pe!nej z trojgiem dzieci 456 z!). Wyniki otrzymano przy za!o eniu
sytuacji materialnej rodzin z roku 2012.
8. Zmiana obci e regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza
tak
bezwzgl dnie wymaganymi przez UE
nie
(szczegó!y w odwróconej tabeli zgodno ci). X
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na za!atwienie sprawy

zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wyd!u enie czasu na za!atwienie sprawy

inne:     

inne:     

Wprowadzane obci enia s przystosowane do
ich elektronizacji.
X

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wp•yw na rynek pracy
Proponowane rozwi zania wp!yn pozytywnie na rynek pracy poprzez redukcj klina podatkowego dla rodzin
z dzie mi. Klin podatkowy jest ró nic mi dzy ca!kowitym kosztem pracy ponoszonym przez pracodawc
a wynagrodzeniem netto zatrudnionego. W g!ównej mierze sk!adaj si na niego obowi zkowe sk!adki
ubezpiecze spo!ecznych op!acane przez zatrudnionego i pracodawc oraz podatek dochodowy od osób
fizycznych (PIT) op!acany przez zatrudnionego. Wysoki klin podatkowy zniech ca pracodawców do
oficjalnego zatrudniania pracowników, a bezrobotnych do podejmowania oficjalnej pracy. Tym samym jest
przyczyn niskiego zatrudnienia i wysokiego bezrobocia oraz podejmowania pracy nierejestrowanej jako
jedynej lub dodatkowej. Klin podatkowy ma zwi kszone negatywne oddzia!ywanie na rynek pracy przy braku
mechanizmów obni aj cych obci enie podatkami tych pracuj cych, którzy maj na utrzymaniu cz!onków
rodziny. St d propozycje rz du w ulgach dla dzieci maj na celu przeciwdzia!anie negatywnym skutkom klina
podatkowego na rynek pracy. Zak!adaj one bowiem obni enie klina dla relatywnie mniej zarabiaj cych
rodzin z dzie mi oraz rodzin wielodzietnych, co b dzie mia!o pozytywny skutek dla rynku pracy, a tak e dla
dochodów rodzin, ich konsumpcji prywatnej i w efekcie wzrostu gospodarczego. Proponowane zmiany nie
maj jedynie charakteru makroekonomicznego, ale przede wszystkim spo!eczny. Powinny przyczyni si do
poprawy wska ników dzietno ci, wpisuj si te w redukcj ubóstwa.
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10. Wp•yw na pozosta•e obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój
regionalny

X

informatyzacja
zdrowie

demografia
mienie pa stwowe

inne:     
Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazuj , e trwaj cy od kilkunastu
lat spadek dzietno ci nie jest jeszcze procesem zako czonym i dotyczy w coraz
wi kszym stopniu kolejnych roczników m!odzie y. W ród przyczyn tego zjawiska
wymienia si : zwi kszone zainteresowanie zdobywaniem wykszta!cenia, trudno ci na
rynku pracy, zmniejszenie wiadcze socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce
spo!ecznej filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki spo!eczno-ekonomiczne, w jakich znalaz!o si pokolenie w wieku prokreacyjnym.

Omówienie wp!ywu

W Polsce wspó!czynnik dzietno ci wynosi ok. 1,3 i jest znacznie poni ej warto ci
zapewniaj cej zast powalno
pokole (ok. 2,1). W pierwszej po!owie roku
zaobserwowano pierwszy od wielu lat wzrost liczby urodze , ale to wci zbyt ma!o,
dlatego polityka pa stwa musi zach ca do posiadania dzieci. Z prowadzonych
w wielu krajach bada wynika, e najskuteczniejszym instrumentem finansowym
wp!ywaj cym na zwi kszenie dzietno ci jest wsparcie rodziców przy decyzji w!a nie
o trzecim dziecku. O ile bowiem sytuacja finansowa nie jest kluczowym kryterium
w przypadku decyzji o posiadaniu pierwszego czy nawet drugiego dziecka, o tyle
decyzja o trzecim dziecku jest cz sto determinowana w!a nie sytuacj ekonomiczn .
Jak wynika z bada cz
m!odych osób podkre la, e niskie zarobki, kredyty, brak
pracy i problemy z osi gni ciem stabilizacji zawodowej nie pozwalaj im zdecydowa
si na powi kszenie rodziny.
Trudno jednoznacznie okre li wp!yw ulg podatkowych na zwi kszenie liczby
urodze , jednak e s one elementem wspomagaj cym bud et domowy rodzin. Ponadto
finansowe wsparcie od pa stwa mo e by tak e traktowane jako pewnego rodzaju
ubezpieczenie przeciwko spadkom dochodów zwi zanych np. z nag! utrat pracy
jednego z rodziców. Nie jest zatem mo liwe okre lenie, czy proponowane w projekcie
ustawy rozwi zania wp!yn na decyzje o powi kszaniu rodziny, jednak e b d
sygna!em, e pa stwo my li i wspiera rodziny wychowuj ce dzieci.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowany akt normatywny ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów
(poniesionej straty) uzyskanych pocz wszy od 2014 r.
Wykonanie aktu nast pi z chwil jego wej cia w ycie.
12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Ewaluacja efektów projektu nast pi po zako czeniu akcji rozliczeniowej dotycz cej dochodów uzyskanych
w 2014 r., jak i w latach nast pnych.
Przeprowadzona po zako czeniu tej akcji analiza zezna podatkowych pozwoli na ustalenie kwoty ulgi na dzieci
wykorzystanej przez podatników, na któr sk!ada si b d :
a) ulga na dzieci odliczona od podatku,
b) kwota niewykorzystanej ulgi, któr podatnicy uzyskaj poprzez zwrot dokonany przez naczelnika urz du
skarbowego; zwrot ten nie b dzie móg! przekroczy ! cznej kwoty zap!aconych przez podatnika sk!adek na
ubezpieczenia spo!eczne i zdrowotne, które podlegaj odliczeniu.
13. Za• czniki (istotne dokumenty ród•owe, badania, analizy itp.)

09/106rch

18

Projekt
ROZPORZ

DZENIE

M I N I S T R A ! F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w!sprawie!okre"lenia!wzoru!cz#"ci!uzupe$niaj%cej!zeznania!podatkowego!sk$adanego!
przez!podatników!podatku!dochodowego!od!osób!fizycznych!korzystaj%cych!z!ulgi!na!
dzieci
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia ... o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...) zarz!dza si", co nast"puje:
§ 1. Okre#la si" wzór cz"#ci uzupe$niaj!cej zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 361, z pó%n. zm.2)), sk$adanego za rok 2014.
§ 2. Wzór, o którym mowa w § 1, stosuje si" do uzyskanych dochodów lub
poniesionych strat w 2014 r.
§ 3. Rozporz!dzenie wchodzi w &ycie z dniem 1 stycznia 2015 r.

MINISTER!FINANSÓW

1)

2)

Minister Finansów kieruje dzia!em administracji rz"dowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 wrze#nia 2014 r. w sprawie szczegó!owego zakresu
dzia!ania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 440, 596,
769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r.
poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052 i ... .

06/09/EP

POLTAX

POLA JASNE WYPEàNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEàNIA URZĄD. WYPEàNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Skáadanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreĞliü) podatnika

2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreĞliü) maáĪonka
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PIT/UZU
CZĉĝû UZUPEàNIAJĄCA
ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT-36 I PIT-37 ZA 2014 R.
Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za 2014 r. korzystają z ulgi na
dzieci, o której mowa w 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,
z póĨn. zm.), zwanej dalej !ustawą", a kwota przysáugującego odliczenia jest wyĪsza od kwoty odliczonej w zeznaniu.
W przypadku áącznego opodatkowania dochodów maáĪonków skáada siĊ wspólny PIT/UZU. JeĪeli maáĪonkowie rozliczają siĊ
indywidualnie i kaĪdy z nich korzysta z ulgi, PIT/UZU wypeánia i doáącza do swojego zeznania kaĪdy z maáĪonków, podając w nim
dane obojga maáĪonków.
Podstawa prawna:
Termin skáadania:
Miejsce skáadania:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. ).
Do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Urząd, o którym mowa w art. 45 ustawy, zwany dalej !urzĊdem".

A. CEL ZàOĩENIA FORMULARZA

1. PIT-36

3. Formularz stanowi uzupeánienie zeznania podatkowego (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):

2. PIT-37

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1. DANE PODATNIKA
4. Nazwisko

5. Pierwsze imiĊ

6. Data urodzenia (dzieĔ - miesiąc - rok)
Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

B.2. DANE MAàĩONKA
7. Nazwisko

8. Pierwsze imiĊ

9. Data urodzenia (dzieĔ - miesiąc - rok)
Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

C. KWOTA STANOWIĄCA RÓĩNICĉ MIĉDZY KWOTĄ PRZYSàUGUJĄCEGO ODLICZENIA
A KWOTĄ ODLICZONĄ W ZEZNANIU PODATKOWYM
Podatnik
Przysáugujące odliczenie z tytuáu ulgi na dzieci
NaleĪy wpisaü kwotĊ obliczoną na podstawie art. 27f ust. 2, 3 i 4 ustawy.

10.

Kwota odliczona w zeznaniu podatkowym

12.

MaáĪonek
11.

,

,
13.

,

Podatnik # naleĪy wpisaü kwotĊ z poz. 41 zaáącznika PIT/O.
MaáĪonek # naleĪy wpisaü kwotĊ z poz. 42 zaáącznika PIT/O.
14.

RóĪnica miĊdzy kwotą przysáugującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym

,
15.

,

Podatnik # od kwoty z poz. 10 naleĪy odjąü kwotĊ z poz. 12.
MaáĪonek # od kwoty z poz. 11 naleĪy odjąü kwotĊ z poz. 13.
Skáadki na ubezpieczenia spoáeczne i zdrowotne 1)

16.

,
17.

,

,

18.

Przysáugująca kwota 2)
Suma kwot z poz. 14 i 15 nie moĪe przekroczyü sumy kwot z poz. 16 i 17.
Kwota z poz. 18 powiĊksza kwotĊ nadpáaty z poz. 129 zeznania PIT-37 albo z poz. 212
zeznania PIT-36 3)

,

D. OĝWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAàĩONKA / PEàNOMOCNIKA
19.Podpis podatnika

20.Podpis maáĪonka

21.ImiĊ i nazwisko oraz podpis peánomocnika

1)

NaleĪy wpisaü kwotĊ skáadek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy, tj. zapáaconych ze Ğrodków wáasnych
(podatnika/maáĪonka) i podlegających odliczeniu, pomniejszonych o skáadki odliczone w poz. 24 i 40 PIT 36L, w poz. 63 i 99 PIT-28 oraz
w poz. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 i 33 # PIT-16A. W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców
zastĊpczych, którzy pozostają w związku maáĪeĔskim przez caáy rok podatkowy, naleĪy wypeániü zarówno poz. 16 i 17. Zasada ta obejmuje
równieĪ podatnika, który zawará związek maáĪeĔski przed rozpoczĊciem roku podatkowego, a jego maáĪonek zmará w trakcie roku podatkowego.

2)

W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastĊpczych, którzy pozostają w związku maáĪeĔskim przez caáy rok
podatkowy, skáadających odrĊbne zeznania PIT-36 albo PIT-37, suma kwot z poz. 18 PIT/UZU kaĪdego z maáĪonków, nie moĪe przekroczyü sumy
kwot z poz. 16 i 17.

3) Na

podstawie art. 72 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. # Ordynacja podatkowa, kwotĊ obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy traktuje siĊ
na równi z nadpáatą.

PIT/UZU

(1)

1/1

UZASADNIENIE

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...) upowa!nia ministra w"a#ciwego do spraw
finansów publicznych do okre#lenia, w drodze rozporz$dzenia, wzoru cz%#ci uzupe"niaj$cej
zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó&n. zm.), zwanej dalej
„ustaw$”, sk"adanego za rok 2014, wraz z obja#nieniami co do sposobu jego wype"niania,
terminu i miejsca sk"adania.
Formularz ten przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
którzy z tytu"u niewykorzystania w ca"o#ci przys"uguj$cej kwoty ulgi na dzieci s$ uprawnieni
do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w wysoko#ci ró!nicy, o której mowa
w art. 27f ust. 8–10 ustawy.
Formularz ma na celu umo!liwienie identyfikacji podatnika oraz urz%du skarbowego, do
którego kierowane jest uzupe"nienie, oraz poprawnego obliczenia ró!nicy okre#lonej zgodnie
z art. 27f ust. 8–10 ustawy.
Formularz sk"ada si% z czterech cz%#ci. Cz%#' A przeznaczona jest do zaznaczenia symbolu
zeznania podatkowego, które jest uzupe"niane. Cz%#' B, wraz z pozycjami nr 1 i 2, s"u!y
podaniu danych identyfikacyjnych. Celem cz%#ci C jest wpisanie wielko#ci, które w ostatnim
wierszu tego bloku pozwol$ na prawid"owe obliczenie ró!nicy mi%dzy kwot$ przys"uguj$cego
podatnikowi odliczenia, a kwot$ odliczon$ w zeznaniu podatkowym, z uwzgl%dnieniem ust. 9
i 10 w art. 27f ustawy, okre#laj$cych maksymaln$ kwot% zwrotu. Cz%#' D zawiera pozycje
przeznaczone na z"o!enie podpisów.
Formularz ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) w 2014 r.
Proponuje si%, aby rozporz$dzenie wesz"o w !ycie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Stosownie do art. 5 ustawy o dzia"alno#ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz
§ 52 ust. 1 uchwa"y nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa&dziernika 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. poz. 979), projekt rozporz$dzenia z chwil$ skierowania do uzgodnie*,
zostanie udost%pniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Rz$dowego Centrum Legislacji, w serwisie Rz$dowy Proces Legislacyjny.
Materia regulowana przez projekt rozporz$dzenia nie jest obj%ta prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporz$dzenia nie dotyczy funkcjonowania samorz$du terytorialnego oraz nie
podlega obowi$zkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotycz$cych
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

2

Nazwa projektu
Projekt rozporz$dzenia Ministra Finansów w sprawie okre#lenia wzoru
cz%#ci uzupe"niaj$cej zeznania podatkowego sk"adanego przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych korzystaj$cych
z ulgi na dzieci.
Ministerstwo wiod!ce i ministerstwa wspó"pracuj!ce
Ministerstwo Finansów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Pan Janusz Cicho*
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Maria Kalinowska
Zast%pca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych
w Ministerstwie Finansów, (22) 694-3340, e-mail: kln@mofnet.gov.pl

Data sporz!dzenia: 24 wrze#nia 2014 r.
#ród"o:
upowa!nienie ustawowe.
Nr …w wykazie prac legislacyjnych
dotycz$cy projektów rozporz$dze* Ministra
Finansów

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi!zywany?
Okre#lenie kwoty zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytu"u
niewykorzystanej ulgi na dzieci.
2. Rekomendowane rozwi!zanie, w tym planowane narz$dzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporz$dzenie ma na celu okre#lenie nowego wzoru formularza umo!liwiaj$cego otrzymanie przez
podatnika finansowego wsparcia w wysoko#ci ró!nicy mi%dzy kwot$ przys"uguj$cego podatnikowi odliczenia z tytu"u ulgi
na dzieci, a kwot$ odliczon$ w zeznaniu podatkowym, w granicach przys"uguj$cego limitu.
3. Jak problem zosta" rozwi!zany w innych krajach, w szczególno%ci krajach cz"onkowskich OECD/UE?
Udost%pnianie przez administracj% publiczn$ wzorów formularzy umo!liwiaj$cych wykonanie ci$!$cych obowi$zków lub
skorzystanie z przys"uguj$cych praw jest rozwi$zaniem powszechnie stosowanym w krajach cz"onkowskich OECD oraz
UE.
4. Podmioty, na które oddzia"uje projekt
Grupa
Podatnicy podatku
dochodowego od osób
fizycznych, którzy
otrzymaj$ kwot%
niewykorzystanej ulgi na
dzieci.

Wielko#'

+ród"o danych

1,8 mln podatników.

Oddzia"ywanie

Rozliczenie podatku
dochodowego od osób
fizycznych za 2012 r.

U"atwienie w otrzymaniu
zwrotu niewykorzystanej ulgi
na dzieci.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Nie prowadzono konsultacji poprzedzaj$cych przygotowanie projektu. Jednocze#nie proponuje si% nie poddawa' projektu
rozporz$dzenia odr%bnym konsultacjom publicznym. Konstatacjom publicznym poddany jest projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, wprowadzaj$cy zmiany
umo!liwiaj$ce uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego przez osoby korzystaj$ce z ulgi na dzieci, która w ca"o#ci nie
znalaz"a pokrycia w podatku.
6. Wp"yw na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wej#cia w !ycie zmian [mln z"]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(ceny sta"e z 2012 r.)
0
Dochody ogó"em

0

1
0

0

0

0

bud!et pa*stwa
JST

3

0

0

0

0

0

0

!cznie"
(0–10)
0

pozosta"e jednostki (oddzielnie)
0

Wydatki ogó"em

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bud!et pa*stwa
JST
pozosta"e jednostki (oddzielnie)
Saldo ogó"em
bud!et pa*stwa
JST
pozosta"e jednostki (oddzielnie)
+ród"a finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
&róde" danych
i przyj%tych do oblicze*
za"o!e*

Brak wp"ywu na dochody bud!etu pa*stwa i bud!etów jednostek samorz$du terytorialnego.
Zwi%kszeniu ulegn$ natomiast wydatki sektora finansów publicznych. Jest to spowodowane
konieczno#ci$ wydrukowania nowego formularza. Zgodnie z umow$ Nr R/72/13/DD/B/129/130
z dnia 13 listopada 2013 r. na wykonanie i dystrybucj% formularzy i broszur informacyjnych,
zwi$zanych z rozliczeniem podatników podatku dochodowego za 2013 r., wykonanie i dystrybucja
1 tys. sztuk formularza jednostronicowego kosztowa"o 21,40 z". Zatem wydrukowanie i dystrybucja
1,8 mln sztuk tego formularza to koszt oko"o 38,5 tys. z".

7. Wp"yw na konkurencyjno%& gospodarki i przedsi$biorczo%&, w tym na funkcjonowanie przedsi$biorców oraz
na rodzin$, obywateli i gospodarstwa domowe
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
&róde" danych
i przyj%tych do oblicze*
za"o!e*

Brak wp"ywu na konkurencyjno#' gospodarki i przedsi%biorczo#'.

8. Zmiana obci!'e( regulacyjnych )w tym obowi!zków informacyjnych) wynikaj!cych z projektu
X

nie dotyczy

Wprowadzane s$ obci$!enia poza bezwzgl%dnie
wymaganymi przez UE (szczegó"y w odwróconej tabeli
zgodno#ci).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na za"atwienie sprawy
inne:

tak
nie
X
nie dotyczy
zwi%kszenie liczby dokumentów
zwi%kszenie liczby procedur
wyd"u!enie czasu na za"atwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obci$!enia s$ przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X
nie dotyczy

Komentarz:
Projekt rozporz$dzenia nie zmienia obci$!e* regulacyjnych. Okre#la jedynie nowy wzór formularza, którego obowi$zek
z"o!enia wynika z przepisów ustawy.
9. Wp"yw na rynek pracy
Brak wp"ywu na rynek pracy.
10. Wp"yw na pozosta"e obszary
#rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie pa*stwowe

4

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wp"ywu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje si%, !e nowy wzór b%dzie obowi$zywa' od dnia 1 stycznia 2015 r. i b%dzie mia" zastosowanie do dochodów
uzyskanych w roku 2014.
12. W jaki sposób i kiedy nast!pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan! zastosowane?
Ocena efektów projektu nast$pi po up"ywie terminu sk"adania zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014 r.
13. Za"!czniki (istotne dokumenty *ród"owe, badania, analizy itp.)

08/09/EP
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