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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upoważniamy senatora Henryka Woźniaka.
W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.
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p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 1.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.1)) w art. 44 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do
listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie
do dnia 31 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do
trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20
każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka
za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie
do dnia 20 grudnia.".
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102,
poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r.
Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr
141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7,
poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz.
1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr
223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99,
poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr
162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202,
Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i
1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 107, poz. 723, Nr 104, poz.
708, Nr 157, poz. 1119, Nr 104, poz. 711, Nr 183, poz. 1354, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1588, Nr 226,
poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr
176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378, Nr 211, poz. 1549 i Nr 225,
poz. 1673.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

UZASADNIENIE

1.Wyjaśnienie celu ustawy.

Celem ustawy jest wydłużenie terminu wpłacania ostatniej w roku podatkowym,
miesięcznej zaliczki na podatek do dnia 31 grudnia i tym samym zwiększenie płynności
finansowej małych przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.

2. Przedstawienie stanu obecnego.

Zgodnie z przepisami ustawy podatnicy osiągający dochody z działalności
gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy zaliczki miesięczne na podatek, za okres od
stycznia do listopada, uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszczają w
terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego
do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego
miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni
kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20
grudnia.
System ten powoduje, iż podatnik, opłacający zaliczki miesięcznie, w grudniu, w
jednym dniu musi zapłacić zaliczki w podwójnej wysokości co może grozić zachwianiem
lub utratą przez niego płynności finansowej w szczególnym okresie związanym z końcem
roku kalendarzowego, który jest okresem wzmożonych zakupów, wypłat dla pracowników
itp.

3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym.

Projektowana ustawa powoduje ustalenie nowego terminu zapłaty zaliczki na
podatek dochodowy za miesiąc grudzień – 31 grudnia. Sposób obliczenia zaliczki pozostaje
bez zmian – zaliczka jest wpłacana w wysokości należnej za listopad. Podatnicy opłacający
zaliczki kwartalnie będą musieli wpłacać zaliczki za ostatni kwartał tak jak dotychczas – do
20 grudnia.

4. Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.

Projektowana ustawa wpłynie korzystnie na płynność finansową małych
przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych. Ustawa jest
neutralna dla przychodów budżetu państwa.

5. Oświadczenie w sprawie zgodności przedłożonego projektu z prawem wspólnotowym.

Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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