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USTAWA  z dnia 4 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych  

Dz. U. poz. 1394 



Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.1)) wprowadza 
się następujące zmiany:  

 1) w art. 6 w ust. 4 w pkt 3 po wyrazach „lub art. 30b” dodaje się wyrazy „lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 
148”;  

4. Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, 
kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych 
przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę 
pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: 

……… 
 3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie 

wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 
art. 30b lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz 
kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której 
mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej 

 - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości 
podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych 
dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. 

Zatem młody  pracownik czy też pełnoletnie dziecko nie zapłacą podatku, ale nie rozliczą się razem  gdy dochody dziecka przekroczą 3089 zł 
!!!!!!! 

https://sip.lex.pl/


Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.)) wprowadza się następujące zmiany:  

 2) w art. 21:  
 a) w ust. 1 w pkt 147 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 148 w 

brzmieniu:  
 „148) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, 
otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.”, 



 Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. 
zm.)) wprowadza się następujące zmiany:    2) w art. 21:  

  b) w ust. 15 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  
 15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: 
 1)pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 
 2)pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub 

dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 
skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił 
wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a; 

 3)uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej; 
 „4) pracownika otrzymującego przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1, zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 

148.”, 
 Zatem nie stosujemy wtedy obniżenia wynagrodzenia o 30% diety gdy mamy pkt. 4 
 20)część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz 

spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w 
kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15; 
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 2) w art. 21:  
c) dodaje się ust. 39 w brzmieniu:  
 „39. Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od 

podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 nie uwzględnia się przychodów 
podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego 
oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji 
podatkowej zaniechano poboru podatku.”;  



 3) w art. 22:  
 a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:  
 „3b. W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, 

koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 
nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w 
art. 13 pkt 8, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z 
danego źródła, która podlega opodatkowaniu.”,  

 Czyli nie liczymy kosztów w miesiącu w którym mamy pełne zwolnienie 



 b) po ust. 9a dodaje się ust. 9aa w brzmieniu:  
 „9aa. W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 

pkt 148, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w 
ust. 9 pkt 1–3 (50% koszty – prawa autorskie), oraz przychodów zwolnionych 
od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie może w roku 
podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 
przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.”;  

 Zatem jeśli młody pracownik (zleceniobiorca)  przekroczy I próg w 
dochodach będą one zwolnione z podatku (te do przekroczenia progu) ale 
koszty 50% będą wynosić 0 (podatkowo) 



 4) w art. 27f ust. 9 otrzymuje brzmienie:  
 Dotyczy kwoty wsparcia 
 „9. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2:  

 1) podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o 
którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym;  

 2) zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148.”;  

  kwota wsparcia jest zwiększana o składki ZUS naliczane od dochodów zwolnionych z 
pkt. 2!!!! 



 5) w art. 29 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  
 „6. Do przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o 

którym mowa w ust. 1, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 nie stosuje 
się.”;  
 

 Podatek u źródła od umów zleceń 



 6) w art. 30 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:  
 „10. Do przychodów (dochodów) opodatkowanych zryczałtowanym 

podatkiem, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 
nie stosuje się.”; 
 

 Dotyczy umów zleceń o wartości do 200 zł 



 7) w art. 32 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:  
 „1f. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór 

zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego 
zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla 
każdego roku podatkowego.”;  



 8) w art. 39 w ust. 1 wyrazy „art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74” zastępuje się wyrazami „art. 21 ust. 1 pkt 
46, 74 i 148”; 

 Art.  39.  [Informacje dla podatników rozliczających się samodzielnie]1.  301 Płatnicy, o których 
mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy 
pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika 
wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi 
skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone 
według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również 
w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, i 74 i 148 . W 
informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. 

  PIT-11 



 9) w art. 41 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:  
 „1b. Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 1f stosuje się 

odpowiednio.”;  
 

 Art.  41.  [Pobór zaliczek i zryczałtowanego podatku]1. Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 
i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z 
zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, 
pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 
9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 
2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

 Naliczając zaliczki od umów zlecenia uwzględniamy oświadczenie podatnika o nie uwzględnianie 
zwolnienia (jak je złoży) 
 



 10) w art. 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
 „5. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządzają i przekazują 

również podmioty, o których mowa w art. 41, dokonujące świadczeń, o 
których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 148.”.  
 

 Robimy PIT-11 nawet jak nie pobrano podatku 



 Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.3)) w art. 83:  

 1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  
 „2a. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od 

podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od 
podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące 
obniża się do wysokości tej zaliczki.”;  

 2) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „art. 21 ust. 1 pkt 23c oraz pkt 46” zastępuje się wyrazami „art. 21 ust. 
1 pkt 23c, 46 i 148”  

 Oznacza to, że składkę zdrowotną liczymy bez zmian – tak jak by zwolnienia nie było 



 Art. 4. 1. Przepisy art. 6 ust. 4 pkt 3, art. 21 ust. 1 pkt 148, ust. 15 
pkt 4 i ust. 39, art. 22 ust. 3b i 9aa, art. 27f ust. 9, art. 29 ust. 6, art. 
30 ust. 10, art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do 
dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.  

 2. Przepisy art. 32 ust. 1f oraz art. 41 ust. 1b ustawy zmienianej w 
art. 1 mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 
dnia 1 stycznia 2020 r.  



 Art. 5. 1. Do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia od podatku, 
o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi 
35 636,67 zł.  

 2. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. 
nie stosuje się zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 
148 ustawy zmienianej w art. 1, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne 
oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 
grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 
ustawy zmienianej w art. 1 będą w całości zwolnione od podatku na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1.  



 Art. 5.  
 3. W przypadku otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, 

płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do 
końca miesiąca, w którym przychody z tytułów określonych w art. 21 
ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1 uzyskane od tego płatnika 
od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1.  



 Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 
art. 45b pkt 1 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia 
wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie 
dłużej niż do dnia 1 stycznia 2020 r., i mogą być zmieniane na 
podstawie tego przepisu.  

 Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. 



USTAWA  z dnia 12 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw   
Dz. U. poz. 1018 

 W art. 96b: 
  1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
  „1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz y podmiotów:  
 1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru 

jako podatników VAT zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT 
zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a; 

 2) zarejestrowanych których rejestracja jako podatnicy podatników  VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako 
podatników VAT została przywrócona na podstawie art. 96 ust. 9h-9j..  

 2. Wykaz y są jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje 
się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym 
podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem 
danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.”;  

 



W art. 96b: 
2) w ust. 3:  
 a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
 „Wykaz y zawiera ją następujące dane podmiotów, o których mowa w ust. 1:”, 
  b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
 „2a) status podmiotu:  
 a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru 

jako podatnika VAT,  
 b) zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo ,,podatnik VAT zwolniony”, w 

tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;”, 



W art. 96b: 
2) w ust. 3:  
 c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:  
 „7) adres głównego stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca 

zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ 
w odniesieniu do osoby fizycznej;”, 

 d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:  
 „12) podstawę prawną  rejestracji, odpowiednio odmowy rejestracji, albo wykreślenia z 

rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;”,  



W art. 96b: 
2) w ust. 3:  
 e) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:  
 „13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych 
rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której 
podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka 
działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 
zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w 
rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.”;  



W art. 96b: 
3) uchyla się ust. 3a;  
3a. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera dodatkowo daty 

wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT na podstawie 
art. 96 ust. 6-8. 



W art. 96b: 
 4) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:  
 „4. Wykaz y w zakresie dotyczącym podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1, nie 

zawierają danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4.:  
 1) ust. 1 pkt 1 (w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo 

które wykreślił z rejestru jako podatników VAT) , nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 pkt 
13 (rachunek bankowy), a w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1 
(zawieszona dział. gosp. ponad 6 miesięcy) − danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 (PESEL) i 
8−10;  

 2) ust. 1 pkt 2 (podatnicy VAT) , nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 8−10.  
 5. Podanie do publicznej wiadomości danych zawartych w wykazieów nie narusza przepisów o 

tajemnicy skarbowej.”;  



W art. 96b: 
5) uchyla się ust. 6 i 6a;  
 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, w przypadku: 
 1)dokonania przez naczelnika urzędu skarbowego rejestracji tego podmiotu jako 

podatnika VAT, w tym na podstawie art. 96 ust. 9g; 
 2)gdy rejestracja tego podmiotu jako podatnika VAT została przywrócona na 

podstawie art. 96 ust. 9c, 9h-9j i 10c. 
 6a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku wykreślenia przez naczelnika urzędu skarbowego 
podmiotu z rejestru jako podatnika VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a. 

 



W art. 96b: 
6) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu 

po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
podmiot został umieszczony w wykazie. naczelnik urzędu 
skarbowego nie dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT 
albo wykreślił podmiot z rejestru jako podatnika VAT.”;  



W art. 96b: 
 7) dodaje się ust. 8−12 w brzmieniu:  
 „8. Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.  
 9. Dostęp do wykazu jest możliwy także za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej.  

 10. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z urzędu lub na wniosek, 
usuwa lub prostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie 
niezgodne ze stanem rzeczywistym.  



W art. 96b: 
 7) dodaje się ust. 8−12 w brzmieniu:  
 11. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie 
danych innych niż dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym, 
wraz z uzasadnieniem.  

 12. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia, w drodze decyzji, 
usunięcia lub sprostowania danych innych niż dane osobowe zawartych w 
wykazie wskazanych we wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to 
niezgodność ze stanem rzeczywistym.”.  



 Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z 
późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:  wchodzi w życie 01.01.2020 

 1) w art. 14 po ust. 2g dodaje się ust. 2h i 2i w brzmieniu:  
 „2h. W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą 

zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub 
usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów 
lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub 
usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w 
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku  od towarów i usług, u podatnika ustala się 
przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana 
na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług.  



 Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:  wchodzi w życie 
01.01.2020 

 1) w art. 14 po ust. 2g dodaje się ust. 2h i 2i w brzmieniu:  
 2i. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:  
 1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (nie przekracza 

15.000 zł) – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) lub  
 2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a 
podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do 
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia 
zlecenia przelewu.”;  



 Zmiana w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2020 
 Dodany art. 117ba 
 „Art. 117ba. § 1. Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada 
solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na 
potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w 
części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to 
świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, 
potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień 
zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania 
zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.  



 Zmiana w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2020 Dodany art. 117ba         „Art. 117ba. § 2. 
Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na 
potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub 
usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za 
dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo 
części dostawcy towarów lub usługodawcy, oraz który dokonał zapłaty tej należności przelewem na 
rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w 
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odpowiada 
solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości 
podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę należność, a 
z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku 
płatniczego.   



 Zmiana w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2020 
  Dodany art. 117ba 
 § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący 

płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż 
zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w 
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług, i złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do 
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 
trzech dni od dnia zlecenia przelewu.  



 Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z 
późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:  wchodzi w życie 01.01.2020 

 2) w art. 22p:  
 a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
 „1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów 

kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
(przekracza 15.000 zł) – Prawo przedsiębiorców:  

 1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub  
 2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub 
świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę 
zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.  



 Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z 
późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:  wchodzi w życie 01.01.2020 

 2) w art. 22p:  
 a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
 2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca 

transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana  bez 
pośrednictwa rachunku płatniczego z naruszeniem ust. 1, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność 
gospodarczą w tej części:  

 1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 
 2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody  
 – w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo 

został zlecony przelew.”,  



 Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:  
wchodzi w życie 01.01.2020 

 2) w art. 22p:  
 b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
 „4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik 

dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż 
zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa 
w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego 
dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.”.  



 Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1036, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: wchodzi w życie 
01.01.2020 

 1) w art. 12 po ust. 4h dodaje się ust. 4i i 4j w brzmieniu:  
 „4i. W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub 

usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny 
albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy 
towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i 
przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej 
należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika 
ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej 
płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.  



 Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1036, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: wchodzi w życie 
01.01.2020 

 1) w art. 12 po ust. 4h dodaje się ust. 4i i 4j w brzmieniu:  
 4j. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:  
 1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (przekracza 

15.000 zł) − Prawo przedsiębiorców lub 
 2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a 
podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do 
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia 
zlecenia przelewu.”; 



 Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1036, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: wchodzi w życie 
01.01.2020 

 2) w art. 15d:  
 a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
 „1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność 

dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:  
 1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub  
 2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w 
przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez 
dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług 
jako podatnik VAT czynny. 



 Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1036, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: wchodzi w życie 
01.01.2020 

 2) w art. 15d:  
 a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
 2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność 

dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej 
części:  

 1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo  
 2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają 

przychody  
 – w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego albo został zlecony przelew.”, 



 Art. 7. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r., tworzy w 
postaci elektronicznej wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.  

 2. Do wykazu, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się dane podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, wymienione w art. 96b ust. 3 pkt 1−3, 5−7, 11 i 12 ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem podstawy prawnej rejestracji, ich statusy oraz numery ich 
rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326), lub 
imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest 
członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – 
wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy 
wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.7)). 

 Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia!!!! 



 Art. 8. Wykaz, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w 
art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, uzupełnia się o dane podmiotów, w 
odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji 
jako podatników VAT, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy zmienianej w 
art. 1, albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z 
rejestru jako podatnicy VAT, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy 
zmienianej w art. 1 – w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 21 
sierpnia 2018 r., nieujętych w tym wykazie.  

 Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia!!!! 



 Art. 9.Wykazy, o których mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym, oraz wykaz, o którym mowa w art. 7 ust. 1, stają się wykazem, o którym mowa w 
art. 96b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

 Art. 10. 1. Przepisy art. 14 ust. 2h i 2i oraz art. 22p ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 12 ust. 4i i 4j oraz art. 15d ust. 1, 2 i 4 ustawy 
zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do zapłaty 
należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.  

 2. Przepisów art. 22p ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, oraz art. 15d ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania 
przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r. 



 Art. 11. Do postępowania w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej 
podatnikom, o których mowa w art. 5 ust. 2b, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 4, 
wszczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 
się przepisy dotychczasowe.  

 Art. 12. Do zajęcia rachunku na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 
wykonawczego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 (zajęcia w 
SKOK), dokonanego i nieuchylonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
stosuje się przepisy art. 28 tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym. 



 Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 5 
ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, 
jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i 
mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.  

 Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem:  
 1) art. 7 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;  
 2) art. 2 (updf), art. 3 (updp), art. 5 (op) i art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 

stycznia 2020 r. 



 Projekt ustawy z 8 lipca 2019 r 
 1) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku 
 pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: 

 
 1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3 000 zł – 
 w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku 
 służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy 
 nakładczej; 
 2) nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy 

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego 
 stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz 
 pracy nakładczej; 



 Projekt ustawy z 8 lipca 2019 r 
 1) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku 
 pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: 

 
 3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 

zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest 
położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i  podatnik nie 
uzyskuje dodatku za rozłąkę; 

 4) nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 za rok podatkowy – w przypadku gdy 
 podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego 
 stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz 
 pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest 

położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik  nie 
uzyskuje dodatku za rozłąkę.”; 



 Projekt ustawy z 8 lipca 2019 r 
 2) w art. 26ea w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 Zwrot gotówkowy z tytułu ulgi na działalność badawczo rozwojową 

(gdy mamy stratę) 
 „1) iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e 
ust. 1 odliczenia – w przypadku  podatnika opodatkowanego według 
zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo”; 



 Projekt ustawy z 8 lipca 2019 r 
 3) W art. 27 wprowadza się stawkę 17% zamiast 18% 
 1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym 

mowa w art. 34 ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi: 
 1) 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł; 
 2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 
 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł 
 – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej 
 kwoty 13 000 zł; 
 3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i 
 nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 
 4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 
 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł 
 – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i 
 nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.”, 



 b) w ust. 1b w pkt 1 wyrazy „556 zł 02 gr” 
zastępuje się wyrazami „525 zł 12 gr”; 

 4) użyte w art. 30 w ust. 1 w pkt 5a i w art. 32 w 
ust. 1a w pkt 1 i 2 wyrazy „18%” zastępuje się 
wyrazami „17%”; 



 5) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 „1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w 

tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę 
pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu; 

 2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym 
zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego 
przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, 
która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą 
górną granicę pierwszego przedziału skali;”. 



 Art. 2. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 2126) wprowadza się następujące zmiany: 

 1) w art. 1 w pkt 6 w lit. a uchyla się tiret pierwsze; 
 2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Przepisy art. 32 ust. 1 pkt 3, ust. 1e i 3 ustawy zmienianej w art. 

1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów 
(przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.”. 



 Art. 3. Do obliczania kwoty, o której mowa w art. 26ea ust. 1 pkt 1 
ustawy zmienianej w art. 1, podlegającej wykazaniu w zeznaniu za 
2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 Art. 4. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych 
od 1 stycznia 2020 r. 

 Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 



 6) w art. 32:  
 a) w ust. 1:  
 – pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
 1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 

1a, wynoszą: 
 „1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w których dochód podatnika uzyskany od 

początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej  stanowiącą górną 
granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;  

 2) za miesiąc miesiące następujące po miesiącu , w którym dochód podatnika uzyskany od 
początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego 
przedziału skali o której mowa w pkt 1 – 18% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, 
która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę 
pierwszego przedziału skali 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.;”,  

 
 



 6) w art. 32:  
 a) w ust. 1:  
 – pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
 – dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  
 „3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym 

mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w 
danym miesiącu.”, 



 6) w art. 32:  
 b) ust. 1e otrzymuje brzmienie:  
 „1e. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego 

dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału 
skali, płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, bez pomniejszania o 
kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 
27 ust. 1b pkt 1, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od 
następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, 
nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.”, 



 6) w art. 32:  
c) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1 i 

2”,  
3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1 i 2 (miesiąc w 

którym stosujemy dwie stawki), ust. 1a i 2 pomniejsza się o kwotę 
stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w 
art. 27 ust. 1b pkt 1, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą 
wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy 
oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że: 
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