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Warszawa, 5 kwietnia 2022 r.  

 

Instytut Emerytalny sp. z o.o.  

ul. Solec 38 

00-394 Warszawa  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w odpowiedzi na prowadzone przez Ministerstwo Finansów konsultacje publiczne projektu  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 

ustaw (UD347), przedstawiamy poniżej stanowisko dotyczące mechanizmu automatycznej waloryzacji 

kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT. 

Zważając, że w regulacjach prawnych określających ramy systemu emerytalnego funkcjonuje pojęcie: 

przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok określane w 

ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie 

ustawy nie zostały uchwalone 

możliwym i zasadnym jest zastosowanie tego pojęcia do innych celów prawa podatkowego.  

Zatem przyjmując rozwiązania podatkowe w celu zachowania wielkości obciążeń na stałym poziomie 

przy założeniu, że dochód do opodatkowania rośnie w tym samym stopniu co przeciętne wynagrodzenie 

w gospodarce narodowej, zasadne staje się odwołanie w obszarze podatku dochodowego od osób 

fizycznych do zdefiniowanego powyżej wskaźnika. 

Wielokrotność tego wskaźnika znajduje zastosowanie obecnie jako podstawa do wyznaczania limitu: 

1. rocznej podstawy wymiaru składek ZUS – od 1999 roku jest to 30-krotność tej kwoty, wyznaczony 

limit na kolejny rok może być niższy niż poprzedni; 

2. rocznej wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez 

uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego – od 2009 roku jest to 4,5-krotność 

tej kwoty, wyznaczony limit na kolejny rok nie może być niższy niż poprzedni; 

3. rocznej wysokości kwot wpłat na indywidualne konto emerytalne - od 2009 roku jest to 3-krotność 

tej kwoty, wyznaczony limit na kolejny rok nie może być niższy niż poprzedni; 



 

Instytut Emerytalny Sp. z o.o. 

ul. Solec 38, 00-394 Warszawa 

www.instytutemerytalny.pl 

tel. 022 458 23 00 

fax 022 458 23 01 

biuro@instytutemerytalny.pl 

 

4. rocznej wysokości kwot wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego - od 2014 roku 

jest to 1,2-krotność tej kwoty, a od 2021 roku dodatkowo 1,8-krotność dla osób prowadzących 

pozarolniczą działalność gospodarczą, wyznaczony limit na kolejny rok nie może być niższy niż 

poprzedni. 

W efekcie stosowania tego wskaźnika możliwe jest zachowanie w pewnej stałej proporcji do zarobków 

kwot odkładanych w II i III filarze, jak również płacenie składki proporcjonalnej do zarobków. 

Mając zatem na uwadze zasadność automatycznej waloryzacji kwoty wolnej oraz progu podatkowego 

należy dążyć do wdrożenia intuicyjnego rozwiązania, które będzie miało zbliżoną formę do 

mechanizmów opisanych powyżej. Wobec tego Instytut Emerytalny proponuje następujące rozwiązanie 

automatycznej waloryzacji progu podatkowego oraz kwoty wolnej poczynając od 2023 roku:  

1. Kwota progu podatkowego (obecnie 120 000 zł) wynosi 20-krotność przeciętnego 

prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego 

w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli 

odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. 

2. Limit kwoty wolnej (obecnie 30 000 zł) wynosi 5-krotność przeciętnego prognozowanego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie 

budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie 

ustawy nie zostały uchwalone. 

3. W przypadku gdy kwoty ustalone w sposób określony w ust. 1 lub ust. 2 będą niższe od kwot 

ogłoszonych w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązują kwoty ogłoszone w poprzednim 

roku kalendarzowym. 

4. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą obowiązywać kwoty 

określone w ust. 1 i ust. 2, brak jest podstaw, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, do ustalenia 

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, jako 

podstawę do ustalenia kwot, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, przyjmuje się przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego z zastrzeżeniem ust. 3. 

Ponieważ zmiana progów nie może być niekorzystna dla podatników (nie może spaść), ogłoszenie kwot 

z ust. 1 i ust 2. przed końcem roku, ale po listopadzie, powinno być naszym zdaniem dopuszczalne. 

 

 Z poważaniem 
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