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Pan
Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich
ePUAP

Szanowny Panie Rzeczniku,

z otrzymanej korespondencji1 wynika, że do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają 
pisma osób samotnie wychowujących dzieci, które w związku z wejściem w życie ustawy 
z 29 października 2021 r.2 czują się pokrzywdzone likwidacją preferencyjnego 
opodatkowania i zastąpieniem go ulgą dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W związku z powyższym minister finansów został poproszony o wyjaśnienie, czy w ramach 
prac prowadzonych przez resort finansów nad projektem ustawy rozważane było 
wprowadzenie nowych zasad rozliczeń dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dodatkowo 
wystosowany został apel o niezwłoczne zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do 
przywrócenia regulacji, umożliwiającej korzystanie przez samotnych rodziców z 
preferencyjnych zasad opodatkowania.

Odnosząc się do tych zagadnień, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 29 października 
2021 r. wprowadziła do ustawy PIT3 tzw. ulgę 1 500 zł4, która zastąpiła obowiązujące 
do 31 grudnia 2021 r. preferencyjne opodatkowanie dochodów osób samotnie 
wychowujących dzieci.

Jako, że została ona odebrana jako rozwiązanie niekorzystne i podatkowo dyskryminujące 
rodziny niepełne do Ministerstwa Finansów zgłaszano postulaty dotyczące przywrócenia 
preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. 

1 Wystąpienie przesłane do Ministerstwa Finansów przy piśmie nr V.511.5.2022.EG z 19 stycznia 2022 r.  
2 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.). 
3 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. 
zm.), zwana jako „ustawa PIT”.
4 Art. 27ea ustawy PIT.
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Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w Ministerstwie Finansów powstał projekt ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, 
który realizuje te postulaty.

Projekt ten 22 kwietnia 2022 r. został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu 
RP.

Przedłożenie rządowe zostało zawarte w druku sejmowym nr 2186. Z treścią projektu ustawy 
można zapoznać się na stronie internetowej Sejmu RP pod adresem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1F51377B9E4EFF53C125882C005F
C552

Projekt ustawy przewiduje przywrócenie preferencyjnego opodatkowania dochodów osób 
samotnie wychowujących dzieci, polegającego na obliczeniu podatku:

1) w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie 
wychowującej dzieci – w przypadku gdy przynajmniej jedno z dzieci tej osoby 
ma orzeczoną niepełnosprawność na podstawie odrębnych przepisów,

2) jako iloczyn 1,5 oraz wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie 
wychowującej dzieci podzielonych przez 1,5 – w pozostałych przypadkach.

Dzięki takiemu sposobowi obliczenia podatku kwota wolna od podatku będzie realizowana 
dwukrotnie (60 000 zł), analogicznie jak przy wspólnym opodatkowaniu małżonków, 
w przypadku rodzica/opiekuna wychowującego samotnie przynajmniej jedno dziecko 
z niepełnosprawnością, a w pozostałych przypadkach nadal preferencyjnie przy 
uwzględnieniu 1,5 tej kwoty (45 000 zł). 

Po wejściu w życie ustawy, podatnicy będą mogli również składać pracodawcom 
oświadczenie o zamiarze korzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów, 
co pozwoli na realizowanie dodatkowej kwoty wolnej już w trakcie roku. 

Planuje się aby projektowane przepisy miały zastosowanie do dochodów (przychodów) 
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Jednocześnie konsekwencją przywrócenia preferencyjnego opodatkowania dochodów osób 
samotnie wychowujących dzieci jest rezygnacja z tzw. ulgi 1 500 zł. 

Dodatkowo uprzejmie informuję, że projekt ustawy zawiera również inne korzystne 
rozwiązania podatkowe dedykowane osobom samotnie wychowującym dzieci oraz ich 
dzieciom. Do najważniejszych z nich należą:

 obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale 
skali podatkowej z 17% do 12% przy jednoczesnym utrzymaniu progu dochodowego 
w skali podatkowej na poziomie 120 000 zł oraz kwoty wolnej od podatku 
na poziomie 30 000 zł,

 nowelizacja art. 7 ust. 1 ustawy PIT. Na jej podstawie renty małoletnich dzieci, w tym 
renty rodzinne nie będą kumulowane z dochodami rodzica. Oznacza 
to, że świadczenia te będą korzystały z odrębnej kwoty wolnej od podatku 
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wynoszącej 30 000 zł,

 uchylenie obowiązku opłacania składki zdrowotnej od rent małoletnich dzieci,

 podwyższenie kwoty rocznych dochodów, które może uzyskać pełnoletnie 
(do ukończenia 25. roku życia) uczące się dziecko, warunkujące możliwość skorzystania 
przez rodzica z preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie 
wychowującej dzieci, ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi dla rodzin 4+, jak również 
z podatkowej ulgi na dzieci (ulgi prorodzinnej). W stosunku do 2021 r. kwota 
ta wzrasta z 3 089 zł do równowartości dwunastokrotności renty socjalnej według 
stanu na grudzień roku podatkowego (w 2022 r. do 16 061,28 zł). Istotne jest także 
to, że wraz ze wzrostem/waloryzacją kwoty renty socjalnej limit ten rokrocznie również 
będzie wzrastał. 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/


		2022-04-29T12:35:44+0000
	Artur Soboń




