
CO SIÊ ZMIENI W USTAWIE 

O PODATKU DOCHODOWYM 

OD OSÓB FIZYCZNYCH 

W ROKU 2013 W ZAKRESIE 

ULG PODATKOWYCH ?

J

U

ak co roku nasz ustawodawca 
serwuje nam zmiany w podatkach. 
Ka¿dego z nas  interesuj¹ najbar-

dziej te regulacje, które dotycz¹ naszych 
dochodów osobistych, a w szczególnoœci 
mo¿liwoœci skorzystania z ulg podat-
kowych. Wysokoœæ podatków oso-
bistych jest bowiem jednym z istotnych 
wskaŸników poziomu ¿ycia obywateli. 
Im mniej oddamy fiskusowi, tym wiêcej 
pozostanie w naszych portfelach. 

W roku 2013 zmiany w ustawie o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
zwan¹ ustaw¹ o PIT opublikowane 
zosta³y w Dz. U. z dnia 20 listopada 
2012r. poz. 1278 i wprowadzaj¹ zmiany 
w art. 27f ust. 2 do 2d i art. 26 ust. 6a i 6h  
w zakresie odliczania:

! ulgi prorodzinnej z tytu³u wychowania 
dzieci;

! ulgi z tytu³u u¿ytkowania sieci Internet.

lga z tytu³u wychowania dzieci 
to jeden z elementów polityki  
prorodzinnej Pañstwa. Jak 

wynika z uzasadnienia rz¹dowego do 
projektu ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, taka forma pomocy 
pañstwa z uwagi na niekorzystn¹ 
sytuacjê demograficzn¹ kraju powinna 
promowaæ rodziny wielodzietne. Dla-
tego, zwiêkszono kwotê ulgi dla rodzin 
z trojgiem i wiêcej dzieci i jednoczeœnie 
ograniczono mo¿liwoœæ korzystania 
z ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem 
poprzez wprowadzenie limitów docho-
dowych. 

Zgodnie z art.27f  ust. 2 ustawy o PIT, 
ulgê na ma³oletnie dziecko odlicza siê od 
podatku za ka¿dy miesi¹c kalendarzowy 

Ulga prorodzinna

roku podatkowego w którym podatnik 
wykonywa³ w³adzê rodzicielsk¹, pe³ni³ 
funkcjê opiekuna prawnego, je¿eli 
dziecko z nim zamieszkiwa³o albo 
sprawowa³ opiekê poprzez pe³nienie 
funkcji rodziny zastêpczej na podstawie 
orzeczenia s¹du lub umowy ze starost¹. 

Z ulgi tej mog¹ skorzystaæ równie¿ 
osoby utrzymuj¹ce pe³noletnie dzieci, do 
ukoñczenia przez nich 25 roku ¿ycia, 
ucz¹ce siê w szko³ach nie tylko w Polsce, 
w tym równie¿ na uczelniach wy¿szych, 
je¿eli dzieci te nie osi¹gnê³y w roku 
podatkowym dochodu podlegaj¹cego 
opodatkowaniu na zasadach okreœlonych 
w art. 27 ustawy o PIT (opodatkowanych  
wg skali) lub na podstawie art. 30b 
(opodatkowanych wg stawki 19% z ty-
tu³u zbycia papierów wartoœciowych, 
w tym akcji na gie³dzie) w kwocie 
nieprzekraczaj¹cej 3091z³ rocznie, z wy-
j¹tkiem  dochodu z renty rodzinnej.

Odliczenia, zgodnie z art. 27f ust.5 
ustawy o PIT dokonuje siê w zeznaniu 
rocznym, podaj¹c liczbê dzieci i ich 
numery PESEL, a w przypadku braku 
tych numerów – imiona, nazwiska oraz 
daty urodzenia dzieci. 

Odliczenie od podatku dotyczy 
³¹cznie obojga rodziców, opiekunów 
prawnych albo rodziców zastêpczych 
pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim 
w czêœciach równych lub w dowolnej 
proporcji przez nich ustalonej.  

Organy podatkowe lub organy kont-
roli skarbowej mog¹ ¿¹daæ przed-
stawienia dowodów potwierdzaj¹cych 
prawo do skorzystania z ulgi, w szczegól-
noœci:

1) odpis aktu urodzenia dziecka;

2) zaœwiadczenia s¹du rodzinnego 
o ustaleniu opiekuna prawnego 
dziecka;

3) odpis orzeczenia s¹du o ustaleniu 
rodziny zastêpczej lub umowê 
zawart¹ miêdzy rodzin¹ zastêpcz¹ 
a starost¹;

4) zaœwiadczenie o uczêszczaniu 
pe³noletniego dziecka do szko³y.

I. Zmiany w zakresie ulgi na 
jedno dziecko

Osoby wychowuj¹ce jedno dziecko 

bêd¹ mog³y odliczyæ od podatku kwotê 

92,67z³ miesiêcznie.

Odliczenie to przys³ugiwaæ bêdzie  

podatnikom spe³niaj¹cym nastêpuj¹ce 

warunki :

a) je¿eli pozostaj¹ w zwi¹zku ma³-

¿eñskim przez ca³y rok podatkowy 

i ³¹czne dochody obu ma³¿onków 

w roku podatkowym nie prze-

kroczy³y kwoty 112 000 z³;

b) je¿eli nie pozostaj¹ w zwi¹zku 

ma³¿eñskim, w tym równie¿ przez 

czêœæ roku podatkowego i dochody 

podatnika nie przekroczy³y w roku 

podatkowym kwoty 56 000 z³;

c) je¿eli nie pozostaj¹ w zwi¹zku ma³-

¿eñskim, ale s¹ osobami samotnie wy-

chowuj¹cymi dziecko wymienionymi 

w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT i dochody 

podatnika nie przekrocz¹ w roku 

podatkowym kwoty 112000 z³.

Dochody uzyskane ³¹cznie w roku po-

datkowym, które s¹ uwzglêdniane 

w limicie (112 000 z³ lub 56 000 z³).  

1) dochody opodatkowane na zasa-

dach ogólnych okreœlone w ustawie 

o PIT wg skali podatkowej, zgodnie 

z art. 27 ust. 1 osi¹gniête z pracy, 

dzia³alnoœci wykonywanej oso-

biœcie, emerytury, renty, dochody 

z praw maj¹tkowych, z poza-
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rolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, 

z dzia³ów specjalnych produkcji 

rolnej – wykazywane na drukach 

zeznañ rocznych – PIT-36, PIT 37;

2) dochody opodatkowane przy zasto-

sowaniu 19% stawki podatkowej 

zgodnie z art. 30c ustawy o PIT 

osi¹gniête z pozarolniczej dzia-

³alnoœci gospodarczej, dzia³ów 

specjalnych produkcji rolnej – 

wykazywane na drukach zeznañ 

rocznych – PIT 36L;

3) dochody opodatkowane przy zasto-

sowaniu 19% stawki podatkowej 

zgodnie z art. 30b ustawy o PIT 

osi¹gniête z kapita³ów pieniê¿nych 

np. z odp³atnego zbycia akcji na 

gie³dzie – wykazywane na drukach 

zeznañ rocznych – PIT 38.

Wysokoœæ dochodów uwzglêdnia-

nych w powy¿szym limicie liczy siê po 

pomniejszeniu ich o kwotê sk³adek 

okreœlonych w ustawie z dnia 13 paŸ-

dziernika 1998r. o systemie ubezpieczeñ 

spo³ecznych, zap³acone w roku podat-

kowym przez podatnika lub potr¹cone 

przez p³atnika.

Dochody uzyskane w roku podatko-

wym, których nie uwzglêdnia siê 

w limicie (112000 z³ lub 56 000 z³).

1) dochody opodatkowane przy zasto-

sowaniu 19% stawki podatkowej 

uzyskane z odp³atnego zbycia nie-

ruchomoœci i praw maj¹tkowych;

2) dochody opodatkowane w formach 

zrycza³towanych (rycza³t ewiden-

cjonowany, karta podatkowa).

W roku podatkowym ma³¿onkowie 

wychowuj¹cy jedno dziecko uzyskali  

nastêpuj¹ce dochody:

1) ma³¿onek, wynagrodzenie ze sto-

sunku pracy w kwocie 90 200,16 z³, 

które po odliczeniu kosztów uzys-

kania przychodów w wysokoœci 

1 335,00 z³ i sk³adek na ubez-

pieczenie spo³eczne w wysokoœci 

12 196,93 z³ osi¹gn¹³ dochód w wy-

sokoœci 76 668,23 z³.

2) ¿ona, emeryturê w kwocie 30 065,70 z³ 

i dochód z pozarolniczej dzia³alnoœci 

gospodarczej w wysokoœci
26 569,64 z³ opodatkowany wg skali 

podatkowej, bez pomniejszenia 

o sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, 

poniewa¿ bêd¹c ubezpieczon¹ z tytu³u 

pobierania emerytury sk³adek tych nie 

p³aci.

Przyk³ad 1

Razem w roku podatkowym ma³¿on-

kowie osi¹gnêli: 
76 668,23 (m¹¿) + 30 065,70 + 26 569,64 

(¿ona) = 133 303,57 z³.

Oznacza to, ¿e ma³¿onkom nie 

przys³uguje prawo do odliczenia ulgi na 

jedno dziecko, poniewa¿ ³¹czny dochód 

przekroczy³ kwotê 112 000 z³.

W roku podatkowym ma³¿onkowie  

maj¹cy jedno dziecko osi¹gnêli nastêpu-

j¹ce dochody:

1) ma³¿onek, przychód z tytu³u pry-

watnego wynajmu mieszkañ, (nie 

w ramach pozarolniczej dzia-

³alnoœci gospodarczej) w wysokoœci 

18 000 z³, opodatkowany zrycza³-

towanym podatkiem w wysokoœci 

8,5%. Ponadto z tytu³u odp³atnego 

zbycia papierów wartoœciowych 

osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci  

82 000 z³.

2) ¿ona, dochód z pozarolniczej dzia-

³alnoœci gospodarczej opodat-

kowanej podatkiem liniowym 19% 

w wysokoœci 22 998,65 z³. Dochód 

zosta³ pomniejszony o sk³adki na 

ubezpieczenie spo³eczne, poprzez 

zaliczenie ich do kosztów uzyskania 

przychodów w dzia³alnoœci gospo-

darczej.

Razem w roku  podatkowym 

ma³¿onkowie osi¹gnêli : 
82 000 z³ (m¹¿) + 22 998,65 z³ (¿ona) = 

104 998,65 z³.

Oznacza to, ¿e ma³¿onkom przys³u-

guje prawo do odliczenia ulgi na jedno 

dziecko, poniewa¿ ³¹czny dochód nie 

przekroczy³ 112 000 z³. 

Z limitu wy³¹czono przychody 

osi¹gniête z tytu³u wynajmu mieszkañ 

opodatkowanych w formie rycza³tu, 

z uwagi na brak mo¿liwoœci ustalenia 

faktycznego dochodu. Jak wynika 

z uzasadnienia rz¹dowego do projektu 

ustawy o PIT, wprowadzenie do limitu 

dochodów opodatkowanych w sposób 

rycza³towy mog³oby spotkaæ siê z zarzu-

tem niekonstytucyjnoœci przepisów, 

gdy¿ kreowa³yby nierzeczywisty do-

chód.

II. Zmiany w zakresie ulgi na 

dwoje dzieci.

Osoby wychowuj¹ce, maj¹ce na utrzy-

maniu dwoje dzieci bêd¹ mog³y odliczyæ 

miesiêcznie na ka¿de dziecko kwotê 

92,67 z³ bez wzglêdu na wysokoœæ 

Przyk³ad 2

uzyskanych w roku podatkowym 

dochodów.

Odliczenie to, przys³uguje podatni-
kowi, który najmniej przez jeden dzieñ 
w roku podatkowym wykonywa³ w³adzê, 
pe³ni³ funkcjê lub sprawowa³ opiekê 
w stosunku do wiêcej ni¿ jednego 
dziecka ( art. 27f ust. 2b ustawy o PIT).

Ma³¿onkowie przez ca³y rok podat-
kowy maj¹ na utrzymaniu dwoje dzieci, 
jedno ma³oletnie, drugie pe³noletnie (nie 
ukoñczy³o 25 roku ¿ycia), studiuj¹ce 
w Wielkiej Brytanii. £¹czny dochód ma³-
¿onków wyniós³ 350 000 z³. Ponadto, 
pe³noletni student, ze sprzeda¿y na 
gie³dzie papierów wartoœciowych,  uzys-
ka³ w roku podatkowym dochody 
z kapita³ów pieniê¿nych w wysokoœci 
2 500 z³.

Oznacza to, ¿e rodzice bêd¹ mogli 
skorzystaæ z ulgi na dwoje dzieci 
w maksymalnej wysokoœci (2 dzieci x 12 
miesiêcy x 92,67 z³ = 2224,08 z³). Do-
chody uzyskane przez pe³noletnie 
dziecko mieszcz¹ siê w kwocie wolnej od 
podatku, zatem rodzice od swojego 
podatku mog¹ odliczyæ ulgê z tytu³u 
wychowania pe³noletniego i ma³olet-
niego dziecka. Natomiast wysokoœæ 
uzyskanych przez ma³¿onków docho-
dów nie ma wp³ywu na ich prawo do 
odliczenia ulgi prorodzinnej. 

III. Zmiany w zakresie ulgi na 
dzieci (troje lub wiêcej)

Podatnicy posiadaj¹cy troje lub 
wiêcej dzieci bêd¹ mogli odliczyæ od 
podatku w roku 2013 wy¿sz¹ ulgê na 
trzecie i czwarte dziecko. 

Odliczenie na trzecie dziecko ulegnie 
zwiêkszeniu o 50% kwoty obecnie 
obowi¹zuj¹cej i wyniesie miesiêcznie 
139,01 z³ (rocznie kwota do odliczenia 
wyniesie 1 668,12z³).  

Odliczenie na czwarte i ka¿de na-
stêpne dziecko ulegnie zwiêkszeniu 
o 100% kwoty obecnie obowi¹zuj¹cej 
i wyniesie miesiêcznie 185,34 z³ (rocznie 
kwota do odliczenia wyniesie 2 224,08 z³).

Powy¿sze odliczenie przys³uguje 
bez wzglêdu na wysokoœæ uzyskanych 
przez podatników dochodów. 

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 27f 
ust. 2b ustawy o PIT odliczenie to bêdzie 
przys³ugiwaæ nawet w sytuacji, gdy 
podatnik tylko przez jeden dzieñ  
wychowywa³ drugie i kolejne dziecko. 
Oznacza to, ¿e przy obliczaniu wyso-

Przyk³ad 3
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koœci odliczenia bêdzie siê braæ pod 
uwagê tylko te miesi¹ce, w których 
dziecko by³o w rodzinie. 

Odliczenie, zgodnie z przepisem 
art. 27f ust. 2c ustawy o PIT nie przy-
s³uguje, poczynaj¹c od miesi¹ca 
kalendarzowego, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia s¹du zosta-
³o umieszczone w instytucji zapew-
niaj¹cej ca³odobowe utrzymanie 
w rozumieniu przepisów o œwiad-
czeniach rodzinnych;

2) wst¹pi³o w zwi¹zek ma³¿eñski.

Ma³¿onkowie do lipca wychowuj¹ 
(utrzymuj¹) czworo dzieci, na które 
przys³uguje im ulga. W sierpniu jedno 
z dzieci wst¹pi³o w zwi¹zek ma³¿eñski. 
Kwota odliczenia do lipca bêdzie 
nastêpuj¹ca: 185,34 z³ x czwórka dzieci 
x 7 miesiêcy i wyniesie 5189,52 z³, a od 
sierpnia do koñca roku za poszczególne 
miesi¹ce 139,01 z³ x trójka dzieci 
x 5 miesiêcy i wyniesie 2085,15 z³. 
Ma³¿onkowie od podatku za rok 2013 
bêd¹ mogli odliczyæ ulgê w wysokoœci   
7274,67 z³.

Proporcje odliczenia od podatku ulgi 
na dzieci ma³¿onkowie mog¹ ustaliæ 
w sposób dowolny.

stawodawca planowa³ pocz¹w-
szy od roku 2013 ca³kowicie 
zlikwidowaæ ulgê z tytu³u u¿yt-

kowania sieci Internet.

Motywowa³ jej likwidacjê tym, ¿e 
w ostatnich latach z uwagi na konkuren-
cjê na rynku dostawców mediów 

Przyk³ad 4

Ulga na internet

U

elektronicznych ceny dostêpu do sieci 
Internet uleg³y znacznej obni¿ce. 
Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu 
rz¹dowym maleje równie¿ spo³eczne 
znaczenie tej ulgi ze wzglêdu na 
dynamiczny rozwój us³ug internetowych 
i powszechnoœæ korzystania z Internetu. 

Ostatecznie jednak ustawodawca 
zdecydowa³ siê pozostawiæ ulgê na 
Internet, jednak¿e znacznie ograniczy³ 
zasady korzystania z niej. Wprowadzone 
zmiany powoduj¹, ¿e podatnik mo¿e 
skorzystaæ z przedmiotowej ulgi tylko 
dwukrotnie i tylko w kolejno po sobie 
nastêpuj¹cych latach podatkowych. Nie 
jest mo¿liwa przerwa miêdzy pierwszym 
a drugim rokiem skorzystaniem z ulgi. 

Z przepisów przejœciowych do zmie-
nianej ustawy o PIT wynika, ¿e po 
zmianie zasad korzystania z ulgi 
podatnicy maj¹ uwzglêdniæ tak¿e fakt 
korzystania z ulgi w latach 2012 jak 
i poprzednich. Jak wynika bowiem 
z wprowadzonej w art. 2 ustawy o PIT 
regulacji, podatnik, który w zeznaniu 
podatkowym sk³adanym za rok 2012 po 
raz pierwszy skorzysta³ z ulgi na Internet, 
mo¿e skorzystaæ z tego odliczenia 
wy³¹cznie za rok 2013.

Podatnik, sk³adaj¹c zeznania podat-
kowe za 2011 i 2012 korzysta³ z odli-
czenia od dochodu wydatków pono-
szonych z tytu³u u¿ytkowania sieci 
Internet w wysokoœci 760 z³.  Sk³adaj¹c 
zeznanie za rok 2013 nie bêdzie móg³ 
skorzystaæ z ulgi, poniewa¿ ustawo-
dawca nakazuje uwzglêdniaæ okolicz-
noœæ skorzystania z ulgi w latach 
poprzednich za warunek istotny do 
oceny, czy mia³o miejsce ju¿ dwukrotne 
skorzystanie z ulgi. 

Przyk³ad 5

Przyk³ad 6

Podatnik  po raz pierwszy korzysta 
z odliczenia od dochodu wydatków 
ponoszonych z tytu³u u¿ytkowania sieci 
Internet w zeznaniu za rok 2012. 
Sk³adaj¹c zeznanie za 2013r. bêdzie 
móg³ równie¿ z tej ulgi skorzystaæ, ale po 
raz ostatni. 

Ulga na Internet u ma³¿onków

Jeœli podatnik pozostaje w zwi¹zku 
ma³¿eñskim i dotychczas z ulgi korzysta³ 
tylko m¹¿, nie ma przeszkód aby z ulgi 
skorzysta³a ¿ona. Ulga na Internet 
przypisana jest podatnikowi, a nie 
ma³¿onkom, nawet wtedy, gdy sk³adaj¹ 
wspólne zeznanie podatkowe.

Jednoczeœnie chcia³by przypomnieæ, 
¿e w zeznaniach podatkowych, które Pañ-
stwo bêdziecie sk³adaæ za rok 2012 do 
30 kwietnia 2013r., odliczenia z tytu³u 
wychowania (utrzymania) dzieci nie s¹ 
uzale¿nione od wysokoœci osi¹gniêtych  
w roku podatkowym dochodów. Kwota 
ulgi nie jest równie¿ ró¿nicowana 
w zale¿noœci od iloœci posiadanych 
dzieci i wynosi 92,67 z³ miesiêcznie na 
ka¿de dziecko. Mog¹ Pañstwo równie¿ 
skorzystaæ z odliczenia ulgi na u¿yt-
kowanie sieci Internet w wysokoœci 
760 z³. Zmiany w zasadach korzystania 
z ulg, na które zwróci³am Pañstwa 
uwagê, dotyczyæ bêd¹ rozliczeñ za rok 
2013, jednak¿e skorzystanie z nich, 
a szczególnie z ulgi na Internet zale¿y od 
tego, czy odlicz¹ j¹ Pañstwo po raz 
pierwszy czy kolejny.

Opr. W.G.

TEKSTY JEDNOLITE

W dniu 30 sierpnia 2012r. ukaza³o siê Obwiesz-
czenie Marsza³ka Sejmu RP o og³oszeniu tekstu jedno-
litego Ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi 
Skarbu Pañstwa (Dz.U. z 2012r. poz. 1187). Tekst uwzglêdnia kilkanaœcie zmian 
wprowadzonych w ustawie w okresie od 2007 do 2012 roku.
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