
 Druk nr 2984 
 Warszawa, 7 listopada 2018 r. 

SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

  
 
 

 

 Panie i Panowie Posłowie 

 na Sejm 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

Uprzejmie przekazuję wniesiony, na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca  

1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a także na 

podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu, obywatelski projekt ustawy 

 

- Emerytura bez podatku oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw. 

 

Projekt ustawy został wniesiony zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2, 

art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej 

przez obywateli. 

Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – na podstawie 

art. 14 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli – 

został wskazany Pan Mieczysław Kasprzak, a jako osoba uprawniona do jego 

zastępstwa została wskazana Pani Regina Morawska-Stec. 

 

 

MARSZAŁEK SEJMU 
 

 

      (-) Marek Kuchciński 

 
 



Ustawa 

z dnia ................•........ 2018r. 

EMERYTURABEZPODATKU 

oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw 

Projekt 

W poczuciu sprawiedliwosci spolecznej, majl}c na celu poprawcr sytuacji finansowej emeryt6w 

i rencist6w za konieczne nalezy uznac wprowadzenie rozwil}Zan podwyi:szajl}cych 

otrzymywane przez nich swiadczenia. 

Osoby pobierajl}ce emeryturcr i renter w przekonaniu powszechnym nie powinny juz bye 

dodatkowo oskladkowane, gdyi: przez cale swe zycie zawodowe ponosily cicri:ary fiskalne. 

Art. 1. 

Ustawa okresla zasady zwolniema od podatku dochodowego oraz skladki zdrowotnej os6b 

pobierajl}cych emerytury i renty. 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych ( Dz.U. 1991 

Nr 80 poz. 350 z p6zn. zm.) wprowadza sicr nastcrpujl}ce zmiany: 

1) w art. 21 ust.l po pkt 2 wprowadza sicr pkt 2a-2h w brzmieniu: 

,2a) emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, 

poz. 353 z p6:ln. zm.); 

2b) emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy z dnia 18 1utego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa 

Wewncrtrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strai:y Granicznej, 

Slui:by Ochrony Panstwa, Panstwowej Strai:y Pozamej, Slui:by Celno-Skarbowej i 

Slui:by Wicrziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 1994 Nr 53 poz. 214 z p6zn. zm.); 



2c) emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z p6zn. zm.); 

2d) renty strukturalne wyplacane na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. 

o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

2e) emerytury wyplacane na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia o emeryturach 

pomostowych (Dz.U. 2008 Nr 237 poz. 1656 z p6zn. zm.); 

2f) emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym i:olnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. 1994 Nr 10 

poz. 36); 

2g) renty wyplacane na podstawie ustawy z dnia 30 pafdziemika 2002 r. o 

ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadk6w przy pracy i chor6b zawodowych (Dz.U. 

2002 Nr 199 poz. 1673 zp6zn. zm.); 

2h) renty socjalne wyplacana na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie 

socjalnej (Dz.U. 2003 Nr 135 poz. 1268)." 

2) Art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,Art. 34. 1. Organy rentowe s~ zobowi~ane jako platnicy pobierac zaliczki miesi-rczne 

od wyplacanych bezposrednio przez te organy swiadczen przedemerytalnych, zasilk6w 

przedemeryta1nych, nauczycie1skich swiadczen kompensacyjnych oraz zasilk6w 

pieni-ri:nych z ubezpieczenia spolecznego." 

3) wart. 34 ust. 7 skresla si-r wyrazy ,emerytur i rent". 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

srodk6w publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z p6zn. zm.) wprowadza si-r nast-rpuj~c~ 

zmian-r: 

1) w art. 82 po ust. 8 dodaje si-r ust. 8a w brzmieniu: 



,8a. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest oplacana przez osob<r, kt6ra pobiera 

swiadczenie emerytalne lub rentowe." 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 13 paidziemika 2003 r. o dochodach jednostek samorzlldu terytorialnego (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 513 z p6zn. zm.) wprowadza si<r nast<rpujllce zmiany: 

1) w art. 4 po ust. 2 dodaje si<r ust. 2a w brzmieniu: 

,2a. I. Wysokose udziaru we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych, 

od podatnik6w tego podatku zamieszkalych na obszarze gminy nie moze bye nizsza niz 

102 % kwoty przypadajllcej w poprzedzajllcym roku podatkowym. 

2. R6znic<r w wysokose udziaru we wplywach z podatku dochodowego od os6b 

fizycznych okreslonego w ust. 2 pokrywa si<r z budi:etu panstwa." 

2) w art. 5 po ust. 2 dodaje si<r ust. 2a w brzmieniu: 

,2a. I. Wysokose udziaru we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych, 

od podatnik6w tego podatku zamieszkalych na obszarze powiatu nie moze bye nizsza 

nii: I 02 % kwoty przypadajllcej w poprzedzajllcym roku podatkowym. 

2. R6znic<r w wysokose udzialu we wplywach z podatku dochodowego od os6b 

fizycznych okreslonego w ust. 2 pokrywa si(( z budi:etu panstwa." 

3) wart. 6 po ust. 2 dodaje si<r ust. 2a w brzmieniu: 

,2a. 1. Wysokose udziaru we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych, 

od podatnik6w tego podatku zamieszkalych na obszarze wojew6dztwa nie moze bye 

nii:sza nii: 102% kwoty w poprzedzajllcym roku podatkowym. 

2. R6znic(( w wysokosc udziaru we wplywach z podatku dochodowego od os6b 

fizycznych okreslonego w ust. 2 pokrywa siy z budzetu panstwa." 

Art. 5. 

Zmniejszone wplywy skladki zdrowotnej wynikajllce z wejscia w zycie ustawy zostanll 

uzupelnione z budi:etu panstwa. 

Art. 6. 

Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia. 



Uzasadnienie 

Projekt ustawy zmierza do likwidacji obciqzenia emeryt6w i rencist6w podatkiem 

dochodowym od os6b fizycznych oraz skladkq na ubezpieczenie zdrowotne, kt6re pobierajq: 

- emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczen B polecznych; 

- emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewn~trznego, Agencji Wywiadu, Sluzby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Slu:Zby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Strai:y Granicznej, Slu:Zby Ochrony Panstwa, Panstwowej Strai:y Pozarnej, 

Slu:Zby Celno-Skarbowej i Sluzby Wi~ziennej oraz ich rodzin; 

- emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w; 

- renty strukturalne wyplacane na podstawie ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie; 

- emerytury wyplacane na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych; 

- emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin; 

- renty wyplacane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadk6w przy 

pracy i chor6b zawodowych; 

- renty socjalne wyplacana na podstawie ustawy o rencie socjalnej. 

Zgodnie z art. 34 ust. I ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych (PIT), 

organy rentowe sq obowiqzane jako platnicy pobierac zaliczki miesi~czne od wyplacanych 

bezposrednio przez te organy emerytur i rent, swiadczen przedemerytalnych i zasilk6w 

przedemerytalnych, nauczycielskich swiadczen kompensacyjnych, zasilk6w pieni~znych z 

ubezpieczenia spolecznego, rent strukturalnych. 

Art. 34 ust. 3 ustawy o PIT stanowi, ze zaliczk~ pobiera si~, stosujqc najnizszq stawk~ 

podatkowq okreslonq w skali, tj. stawk~ 18 %. Tak obliczonq zaliczk~ zmniejsza si~ o kwot~ 

stanowiqcq I /12 kwoty zmniejszajqcej podatek. 

Zgodnie z tresciq art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze srodk6w publicznych, skladka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % 

podstawy wymiaru skladki, jest miesi~czna i niepodzielna. 

Ponizsze wyliczenia oparto na kwocie podstawy opodatkowania 2002,00 zl. W 

obliczeniach zastosowano: 

- stawk~ podatkowq- 18 %, 



- wskainik wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrowotne - 9 % podstawy wymiaru skladki -

- kwot~ zmniejszaj~c~ podatek- 556,02 zl. 

W oparciu o powyi:sze wyliczono: 

- wysokosc skladki ubezpieczenia zdrowotnego 

2002,00 zl x 9,00% = 180,18 zl 

- wysokosc zaliczki na podatek dochodowy 

2002,00 zlx 18%-556,02 zl/12 -2002,00zlx 7,75% = 158,87 zl ( 159,00 zl pozaokr~gleniu 

do pelnych zlotych) 

- wysokosc emerytury netto = 2002,00 zl - 180,18 zl - 159,00 zl = 1.662,82 zl. 

Wysokosc emerytury netto dla kwoty 1600 zl brutto 

Do wyliczenia przyjmujemy stawk~ podatkow~ w wysokosci 18 %, oraz wskainik wymiaru 

skladki na ubezpieczenie zdrowotne- 9% podstawy wymiaru skladki. Kwota zmniejszaj~ca 

podatek wynosi 556,02 zl. 

Wysokosc skladki ubezpieczenia zdrowotnego: 

• 1600,00 zl x 9,00% = 144 zl 

Wysokosc zaliczki na podatek dochodowy: 

• 1600,00 zl x 18%-556,02 zl/12- 1600,00 zl x 7,75% = 117,67 zl (118,00 zl po 

zaokr~gleniu do pelnych zlotych) 

Wysokosc emerytury netto: 

• 1600,00 zl (brutto)- 144 zl (ub. zdrowotne)- 118,00 zl = 1338 zl netto 

Wysokosc swiadczenia brutto Wysokosc swiadczenia netto 

1000 853.84 

1500 1257.59 

2000 1661.34 

2500 2065.09 

3000 2468.84 

Wejscie w zycie ustawy spowoduje, iz emeryci i rencisci b~d~ otrzymywac swiadczenia 

w wysokosci emerytur/rent w kwocie brutto. 



Zgodnie z dokumentem ,Struktura wysokosci emerytur i rent wyplacanych przez ZUS 

po waloryzacji w marcu 20I8 roku" opublikowanym przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych 

w marcu 2018 r. emerytury i renty wyplacane przez ZUS pobieralo 7 610,6 tys. 

swiadczeniobiorc6w. NajW)'Zszy odsetek swiadczeniobiorc6w, tj. 73,2% stanowily osoby 

pobieraj~tce emerytur~. Rent~ z tytulu niezdolnosci do pracy pobieralo I 0,5%, a rent~ rodzinn~t 

16,3% swiadczeniobiorc6w. 

Od dnia I marca 20 I8 r. najnizsza emerytura i renta wynosz~t: 

• emerytura, renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy oraz renta rodzinna - 1029,80 

zl, 

• renta z tytulu cz~sciowej niezdolnosci do pracy- 772,35 zl, 

• renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy w zwi~tZku z wypadkiem lub chorob~t 

zawodow~t oraz renta rodzinna wypadkowa- I235,76 zl, 

• renta z tytulu cz~sciowej niezdolnosci do pracy w zwi~tZku z wypadkiem lub chorob~t 

zawodow~t - 926,82 zl. 

Emerytury i renty w niskiej wysokosci otrzymuje ponad 5mln os6b. Ponadto z dokumentu 

wyrainie wynika, ze zwi~ksza si~ ilosc os6b, kt6re pobieraj~t emerytury w wysokosci do 500,00 

zl (wzrost rok do roku o 76,5%). 

Na szczeg6ln~t analiz~ zasluguje tabela prezentuj~tca struktur~ wysokosci wyplacanych 

emerytur z ZUS, z kt6rej wynika, iz blisko polowa os6b pobieraj~tcych emerytury z ZUS, 

otrzymuje swiadczenie nizsze nii: wynosi placa minimalna. 

Wysokosc swiadczenia Emerytura 

(w zlot6wkach) (udzial procentowy) 

do500 0,4 

500,01 - 700,00 0,8 

700,01 - 900,00 1,9 

900,01 - 1000,00 0,9 

1000,01 - 1200,00 5,6 

1200,01 - 1400,00 8,9 

1400,01 - 1600,00 9,9 



1600,01 - 1800,00 11,0 

1800,01 -2000,00 10,4 

2000,01 - 2200,00 9,1 

2200,01 -2400,00 7,7 

2400,01 - 2600,00 6,3 

2600,01 -2800,00 5,0 

2800,01-3000,00 4,0 

3000,01 - 3200,00 3,2 

3200,01 -3400,00 2,5 

3400,01 - 3600,00 2,1 

3600,01 - 3800,00 1,7 

3800,01-4000,00 1,5 

4000,01 - 4500,00 2,9 

4500,01 - 5000,00 1,8 

5000,01 i wi~cej 2,3 

Bardzo niskie emerytury staj~ si~ coraz powszechniejsze wsr6d Polak6w. Obecnie 

swiadczenia ponii:ej emerytury minimalnej (1029,8 zl miesi~cznie brutto, czyli ,na r~k~"- 878 

zl.) pobiera ponad 180 tys. os6b. To osoby, kt6re nie wypracowaly minimalnego stai:u pracy, 

kt6ry wynosi 20 lat okres6w skladkowych i nieskladkowych dla kobiet i 25 lat dla m~i:czyzn. 

Przeci~tna emerytura w marcu 2018 r. w przypadku mcrzczyzn wyniosla 2672,51 zl 

brutto, a kobiet- 1609,65 zl brutto. 

Nalei:y dodatkowo przedstawic wysokosc najnizszych swiadczen, kt6re odpowiednio 

wynos~ (brutto ): 

- emerytura, renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy i renta rodzinna - 1029,80 zl; 

- renta z tytulu czcrsciowej niezdolnosci do pracy - 772,35 zl; 

- renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy w zwi~ku z wypadkiem lub chorob~ 

zawodow~ i renta rodzinna wypadkowa- 1235,76 zl; 

- renta z tytulu cz~sciowej niezdolnosci do pracy w zwi~ku z wypadkiem lub chorob~ 

zawodow~ - 926,82 zl 



• 

Ponadto, zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie 

kwoty emerytury podstawowej, od kt6rej ustalana jest wysokosc rolniczych swiadczen 

emerytalno-rentowych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912,86 zl. 

Jezeli wysokosc przyznanej od 1 marca 2018 r. emerytury lub renty rolniczej jest nizsza 

od kwoty najnizszej emerytury pracowniczej, tj. 1.029,80 zl, wysokosc takiego swiadczenia 

zostanie podwyzszona do 1.029,80 zl. 

Natomiast do powyi:szej kwoty nie zostan~ podwyzszone: 

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu spolecznym 

rolnik6w (tzw. wczesniejsze emerytury rolnicze), 

b) swiadczenia, kt6rych wyplata zostala zawieszona w zwi~ku z prowadzeniem dzialalnosci 

rolniczej lub osi~ganiem przychod6w z tyturu zatrudnienia, 

c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emerytur~ lub ren~ z innego 

ubezpieczenia spolecznego ( dotyczy r6wniez pobierania jednoczesnie emerytur z ZUS 

i KRUS), jezeli suma tych swiadczen przekracza kwot~ najnizszej emerytury pracowniczej, 

z wyj~tkiem renty rodzinnej wyplacanej w zbiegu z ren~ socjaln~, 

d) emerytury i renty wyplacane w wysokosci pro-rata. 

Na uwag~ zasruguje fakt, iz w niekt6rych krajach Unii Europejskiej emerytury s~ 

zwolnione z podatku dochodowego. Na W~grzech zgodnie z ustaw~ nr CXVII z ro.ku 1995 

o podatku dochodowym emerytury, jako dochody osobiste s~ wolne od 

opodatkowania. Oznacza to, ze jesli emeryt poza emerytur~ nie posiada innych dochod6w nie 

rna obowi~ku wypemic za dany rok zeznania podatkowego. Podobnie sytuacja emeryt6w 

przedstawia si~ na Litwie i w Bulgarii, gdzie emeryci nie odprowadzaj~ podatku dochodowego. 

Projekt ustawy wplynie pozytywnie na sytuacj~ finansow~ os6b pobieraj~cych 

emerytury i renty. 

Projekt ustawy spowoduje zmniejszenie wplyw6w do budi:etu panstwa w spos6b 

bezposredni z tytulu podatku dochodowego od os6b fizycznych oraz skladki zdrowotnej, 

jednak wzrost dochod6w os6b pobieraj~cych emerytury i renty zwi~kszy udzial budi:etu 

panstwa z podatk6w od towar6w i usrug. 

Budzet panstwa odnotuje zmniejszone wplywy z tyturu podatku dochodowego od os6b 

fizycznych w wysokosci ok. 15 mid zl., natomiast skladki z tyturu ubezpieczenia zdrowotnego 



b~d~ nizsze o ok. 20 mid zl. Bior~c pod uwag~ zwi~kszenie swiadczen emerytalno-rentowych 

wplywy do budi:etu zostan~ zwi~kszone poprzez wzrost dochod6w z podatku VAT. 

Projekt ustawy wplynie pozytywnie na sytuacj~ budi:et6w jednostek samorz~du 

terytorialnego, poprzez wprowadzenie mechanizmu zapewniaj~cego jednostkom samorz~du 

terytorialnego wplywy z podatku od os6b fizycznych na poziomie 102% z roku 

poprzedzaj~cego. 

Projekt nie przewiduje wydania akt6w wykonawczych. 

Projekt ustawy nie jest obj~ty prawem Unii Europejskiej. 
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