
Dotyczy: projektu ustawy 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 z projektami aktów wykonawczych. 

Szanowni Państwo Senatorowie RP, 

W przedmiotowym projekcie w §3 pkt. 3 zmienione zostały zasady ustalania zryczałtowanego 

podatku, między innymi od najmu lokali. Aktualna stawka procentowa dla przychodów uzyskiwanych 

z tego tytułu, niezależnie od ich wysokości wynosi 8,5%. W proponowanej zmianie ta stawka 

procentowa będzie obowiązywała dla przychodów do 100 000 złotych, a dla przychodów 

przekraczających tę kwotę 12,5%. Nasze wątpliwości budzi fakt, że limit 100 000 złotych ma 

obowiązywać dla wszystkich obywateli RP, z wyjątkiem osób pozostających w związku małżeńskim, 

ponieważ limit 100 000 złotych ma dotyczyć łącznie obojga małżonków, co zostało zapisane w 

dodanym ustępie 13 do art. 12 ustalającego te nowe zasady opodatkowania. Propozycja ta jest 

krzywdząca dla osób pozostających w związkach małżeńskich, ponieważ dla każdej z nich wyższa 

12,5% stawka opodatkowania obowiązywałaby nie od 100 000 zł lecz od 50 000 zł. Okazuje się, że w 

tym konkretnym przypadku korzystniej być w związku partnerskim lub konkubinacie, bo wtedy limit 

przychodów 100 000 zł dotyczy każdej z osób pozostających w takim związku.  Projekt łącznego 

opodatkowania małżonków w ten sposób jest sprzeczny z dotychczas stosowanymi zasadami 

opodatkowania ludności – w podatku dochodowym, płaconym na tzw. ogólnych zasadach, łączne 

opodatkowanie małżonków (PIT 37) stwarza możliwość zmniejszenia wysokości podatku 

dochodowego. Budzi także istotne wątpliwości zgodność tego projektu z Ustawą Zasadniczą. W art. 

18 Konstytucji RP zostało zapisane, że małżeństwo znajduje się pod ochroną i opieką RP. Czy 

przejawem tej opieki i ochrony jest ściąganie od rodziny wyższych podatków niż od osób nie 

będących w związku małżeńskim? W art. 32 ust.1. zapisane zostało, że wszyscy mają prawo do 

równego traktowania przez władze publiczne, a tymczasem zmiana ustawy zaproponowana przez 

Rząd, czyli władzę publiczną, zakłada inne traktowanie małżeństw i osób nie pozostających w 

związkach małżeńskich poprzez zróżnicowanie dla nich wysokości podatku.  

Uprzejmie informujemy, że nie zgłaszamy żadnych zastrzeżeń odnośnie do wprowadzenia progu 

podatkowego 100 000 zł w podatku ryczałtowym, a jedynie do ustanowienia tego limitu jako kwoty 

dotyczącej obojga małżonków, ponieważ uważamy że jest to niesprawiedliwe. Powód wprowadzenia 

takiego samego limitu przychodów dla małżeństwa i jednej osoby nie pozostającej w związku 

małżeńskim nie został podany w uzasadnieniu proponowanych zmian ustawowych. Żywimy nadzieję, 

że Senat RP procedując nad przedmiotowym projektem ustawy weźmie pod uwagę nasze argumenty 

i zaproponuje takie rozwiązanie, które nie będzie krzywdziło polskich rodzin.  

Z poważaniem 

K.K. 

Warszawa, dnia 06.11.2017 r. 


