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Odpowiadając na pismo z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr V.511.868.2014.PM w sprawie stanu prac 
legislacyjnych mających na celu wykonanie wyroku Trybunahi Konstytucyjnego z dnia 
28 października 2015 r. sygn. akt K 21/14, uprzejmie informuję. 

Obecnie w Sejmie RP znajduje się prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (druk nr 51), przewidujący zwiększenie kwoty zmniejszającej 
podatek z 556,02 zl do 1440 zł, co oznacza zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania 
z 3091 zł do 8000 zł. 

W Sejmie RP złożony także został przez posłów Nowoczesnej poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (druk nr 288), przewidujący podwyższenie kwoty zmniejszającej 
podatek dochodowy od osób fizycznych, do poziomu zapewniającego zwolnienie z podatku 
dochodów pozwalających na zapewnienie minimum egzystencji. 

Oba projekty po l czytaniu na posiedzeniu Sejmu zostały skierowane do dalszych prac 
legislacyjnych do Komisji Finansów Publicznych, a następnie projekty skierowano do prac 
w Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. 

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, iż zagadnienie dotyczące podwyższenia kwoty 
wolnej od podatku jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych oraz analiz Rządu, także w 
kontekście planowanej reformy systemu podatkowego. 
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